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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Sodni register

CELJE

Rg-203600
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01006 z dne 12. 12. 1997 pri
subjektu vpisa INEX, T.T.S., trgovina in
storitve, d.o.o., Štore, Cvetke Jerin 1,
sedež: Cvetke Jerin 1, 3220 Štore, pod
vložno št. 1/06157/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi z dne 17. 11. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5822823
Firma: OBD – MINA – TTS, transport,

trgovina in s toritve, d.o.o., Štore, Cvet-
ke Jerin 1

Skrajšana firma: OBD – MINA – TTS,
d.o.o., Štore, Cvetke Jerin 1

Dejavnost, vpisana dne 12. 12. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih

izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-203607
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00261 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa CERAX, trgovina, go-
stinstvo in storitve, d.o.o., Celje, sedež:
Nušičeva 5, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04954/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
firme, sedeža, dejavnosti, družbene pogod-
be z dne 28. 2. 1997 in spremembo za-
stopnikov s temile podatki:
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Matična št.: 5703654
Firma: POCINKOVALNICA, storitveno

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: POCINKOVALNICA,

d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Bežigrajska ce-

sta 6
Ustanoviteljica: Cepuš Radmila, izstop

28. 2. 1997; BIAS, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Celje, Bežigrajska 6, vstop
28. 2. 1997, vložek 1,275.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Markež Edvard, Ce-
lje, Vrhunčeva ul. 35a, vstop 28. 2. 1997,
vložek 225.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Cepuš Radmila, razrešena 28. 2.
1997; direktor Bastl Maks, Rečica ob Savi-
nji, Spodnja Rečica 10, imenovan 28. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Bastl Amadej, Celje, Valvazorjeva uli-
ca 10, imenovan 28. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja in tehnologije; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Rg-203608
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00146 z dne 4. 12. 1997 pri
subjektu vpisa DAMA, trgovsko podjetje
na debelo in drobno, d.o.o., Šentjur, se-
dež: Ul. A.M. Slomška 7, 3230 Šentjur,
pod vložno št. 1/04194/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapita-
la, zastopnikov, ustanoviteljev, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5669057
Firma: DAMA, trgovina in inženiring,

d.o.o.
Skrajšana firma: DAMA, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Trg Celjskih kne-

zov 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Plemenitaš Jože, izstop 6.

2. 1996; Bastl Maks, Rečica ob Savinji,
Spodnja Rečica 10, vstop 6. 2. 1996, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-

varja; Zdolšek Simon, Šentjur, Ul. skladate-
ljev Ipavcev 10, vstop 6. 2. 1996, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Plemenitaš Jože, razrešen 6. 2.
1996; direktor Bastl Maks, imenovan 6. 2.
1996, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Zdolšek Simon, imenovan 6. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1997:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3220 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-203609
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01117 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa DAMA, trgovina in inženi-
ring, d.o.o., sedež: Trg celjskih knezov
2, 3000 Celje, pod vložno št. 1/04194/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, de-
javnosti, družbenika zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža, poslovnih deležev, zastop-
nikov ter družbene pogodbe z dne 10. 9.
1997 s temile podatki:

Matična št.: 5669057
Firma: CONTAINER, proizvodno pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: CONTAINER, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Bežigrajska ce-

sta 6
Ustanovitelj: Bastl Maks, Rečica ob Sa-

vinji, Spodnja Rečica 10, vstop 6. 2. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Zdolšek Simon, izstop 10. 9. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Bastl Amadej, Celje, Valvazorjeva 10,
imenovan 10. 9. 1997.

Dejavnost, pisana dne 9. 12. 1997:
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2851

Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-204659
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01498 z dne 24. 2. 1998 pri
subjektu vpisa FRANCK CELJE, proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.o.o., sedež:
Resljeva 18, 3000 Celje, pod vložno št.
1/06725/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi druž-
be z omejeno odgovornostjo z dne 16. 12.
1997, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki ter spremembo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 1214390
Osnovni kapital: 275,400.000 SIT
Ustanovitelji: FRANCK PREHRAMBENA

INDUSTRIJA, d.d., Zagreb-Černomerec,
Vodovodna 20, vstop 28. 11. 1997, vložek
275,400.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1998:
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7482 Pakiranje.

Rg-204662
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00550 z dne 20. 2. 1998 pri
subjektu vpisa EMO, emajlirnica, metalna
industrija, orodjarna, d.o.o., Celje, sedež:
Mariborska c. 86, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/00346/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5042852
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kranjc Tomaž Mirko, razrešen 1. 7.
1996; direktorica Turk Margareta, Žalec,
Efenkova 2, imenovana 1. 7. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev, razen pri sklepa-
nju, odpovedovanju ali spreminjanju kakr-
šnekoli pogodbe ali pri izvajanju pravnih po-
slov izven okvira rednega in običajnega te-
ka poslovanja družbe; pri najemanju kreditov
ali posojil; pri dajanju posojil drugim fizičnim
ali pravnim osebam ter pri odobravanju ko-
mercialnih ali blagovnih kreditov; pri naje-
manju in dajanju garancij, poroštev, hipotek
in drugih oblik zavarovanj; pri prodaji, daja-
nju ali prevzemu v zakup sredstev pri inve-
sticijah; pri ustanavljanju družb-hčera, pred-
stavništev ali poslovnih enot družbe; pri na-
kupu deleža/delnic drugih družb in pri pro-
daji deleža/delnic družb-hčera, direktor
potrebuje pisno soglasje organa upravljanja
ustanovitelja.

Sklep o spremembi zastopnika z dne 1.
7. 1996.

Rg-204663
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00512 z dne 24. 2. 1998 pri
subjektu vpisa MIK TRADE, mednarodna
trgovina, d.o.o., Prebold, sedež: Prebold
25b, 3312 Prebold, pod vložno št.
1/04259/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo družbenikov in
poslovnih deležev, spremembo firme, se-
deža, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5617375
Firma: MIK TRADE, mednarodna trgo-

vina, d.o.o., Žalec
Skrajšana firma: MIK TRADE, d.o.o., Ža-

lec
Sedež: 3310 Žalec, Žalec
Ustanovitelji: Ažman Ivica, izstop 4. 9.

1994; Barač Štefica, izstop 12. 2. 1994;
Bas Milka, izstop 12. 12. 1994; Bešvir Izi-
dora, izstop 12. 12. 1994; Begič Jožica,
izstop 12. 12. 1994; Borinc Vika, izstop
12. 12. 1994; Breznikar Milena, izstop 12.
12. 1994; Berglez Irena, izstop 23. 3.
1994; Bršek Darja, izstop 28. 9. 1993;
Brodar Silva, izstop 12. 12. 1994; Brunšek
Majda, izstop 4. 9. 1994; Bukovc Darinka,
izstop 28. 9. 1993; Cafuta Irena, izstop 23.
3. 1994; Cestnik Ana, izstop 12. 12. 1994;
Cestnik Branka, izstop 12. 12. 1994; Ci-
gler Vera, izstop 31. 5. 1993; Cokan Jelka,
izstop 25. 5. 1994; Cunk Simona, izstop 4.
9. 1994; Čvan Silva, izstop 23. 3. 1994;
Debelak Suzana, izstop 4. 9. 1994; Do-
bravc Nataša, izstop 4. 9. 1994; Dolar Ma-
rija, izstop 12. 12. 1994; Dolinšek Marija,
izstop 4. 9. 1994; Drobne Brigita, izstop
31. 5. 1993; Drolc Stanislava, izstop 4. 9.
1994; Druškovič Mateja, izstop 12. 5.
1993; Džokič Džurdža, izstop 28. 9. 1993;
Florjančič Lidija, izstop 24. 6. 1994; Frece
Majda, izstop 28. 9. 1993; Golavšek Mar-
jana, izstop 12. 12. 1994; Golavšek Cvet-
ka, izstop 12. 12. 1994; Golubič Marija,
izstop 12. 12. 1994; Goretič Irena, izstop
31. 5. 1993; Gorjup Olga, izstop 4. 9.
1994; Grašinar Julija, izstop 28. 9. 1993;
Grzinič Marija, izstop 12. 12. 1994; Hanžić
Ines, izstop 12. 12. 1994; Hlade Marija,

izstop 12. 12. 1994; Hrovat Julija, izstop
12. 5. 1993; Hrastovec Alojzija, izstop 12.
12. 1994; Huš Irena, izstop 24. 6. 1994;
Jakob Jožica, izstop 26. 5. 1993; Janc
Ivana, izstop 4. 9. 1994; Janc Milena, iz-
stop 4. 9. 1994; Javornik Lilijana, izstop
12. 12. 1994; Jelen Mojca, izstop 23. 3.
1994; Jerkovič Milka, izstop 12. 12. 1994;
Jerman Marija, izstop 12. 12. 1994; Jevše-
var Darja, izstop 4. 9. 1994; Juhar Polona,
izstop 19. 10. 1992; Jezernik Jožica, iz-
stop 31. 5. 1993; Jovič Petra, izstop 19.
10. 1992; Kokol Manica, izstop 31. 5.
1993; Kumer Andreja, izstop 12. 12. 1994;
Kač Lucija, izstop 4. 9. 1994; Kovačevič
Marija, izstop 12. 12. 1994; Kos Alojzija,
izstop 12. 12. 1994; Kočevar Milena, iz-
stop 31. 5. 1993; Kolšek Darinka, izstop
12. 12. 1994; Koper Andreja, izstop 12.
12. 1994; Korun Danica, izstop 4. 9. 1994;
Korun Irena, izstop 12. 12. 1994; Kovče
Majda, izstop 12. 12. 1994; Krajnc Leopol-
dina, izstop 24. 12. 1993; Krajnc Nataša,
izstop 25. 5. 1993; Kranjec Dragica, izstop
4. 9. 1994; Krt Jelka, izstop 4. 9. 1994;
Kuder Dora, izstop 12. 12. 1994; Kukovnik
Andreja, izstop 12. 12. 1994; Kupec Janja,
izstop 28. 9. 1993; Lebič Marija, izstop 31.
5. 1993; Lenič Jasmina, izstop 28. 9.
1993; Ločičnik Irena, izstop 12. 12. 1994;
Ledinek Erna, izstop 31. 5. 1993; Lenko
Magda, izstop 12. 12. 1994; Leskovšek
Melita, izstop 12. 12. 1994; Lindaker Mar-
jana, izstop 31. 5. 1993; Marinc Irena, iz-
stop 12. 12. 1994; Medved Milena, izstop
28. 9. 1993; Mlakar Milena, izstop 12. 12.
1994; Mlinarič Vida, izstop 24. 12. 1993;
Munih Barbara, izstop 28. 9. 1993; Naglič
Breda, izstop 25. 3. 1994; Nemec Angela,
izstop 24. 3. 1994; Nemivšek Frida, izstop
31. 5. 1993; Novak Irma, izstop 4. 9. 1994;
Novak Jožica, izstop 12. 12. 1994; Novak
Miroslava, izstop 12. 12. 1994; Novak
Zdenka, izstop 28. 9. 1993; Oblak Mateja,
izstop 12. 12. 1994; Potočnik Ksenja, iz-
stop 12. 12. 1994; Pasarič Erika, izstop
28. 9. 1993; Pečnik Genovefa, izstop 12.
12. 1994; Pencelj Sonja, izstop 4. 9. 1994;
Pergar Irena, izstop 4. 9. 1994; Petek Ani-
ca, izstop 12. 12. 1994; Pilko Nevenka,
izstop 4. 9. 1994; Pikelj Ivanka, izstop 12.
12. 1994; Pinter Vesna, izstop 24. 6. 1994;
Pinter Zdenka, izstop 12. 12. 1994; Pe-
trovski Sabina, izstop 12. 12. 1994; Poči-
valšek Leonida, izstop 31. 5. 1993; Pražni-
kar Janja, izstop 12. 12. 1994; Pražnikar
Marjeta, izstop 12. 12. 1994; Presekar Ja-
smina, izstop 12. 12. 1994; Prislan Cvet-
ka, izstop 12. 12. 1994; Privšek Darinka,
izstop 23. 3. 1994; Punčec Jožica, izstop
28. 9. 1993; Razgoršek Jožica, izstop 28.
9. 1993; Rezar Martina, izstop 12. 12.
1994; Rihter Bojana, izstop 4. 9. 1994;
Rogel Romana, izstop 23. 12. 1993; Roj-
nik Mojca, izstop 31. 5. 1993; Rovšnik
Stanka, izstop 28. 9. 1993; Semernik Zor-
ka, izstop 28. 9. 1993; Senožetnik Sonja,
izstop 12. 12. 1994; Siter Anica, izstop 25.
3. 1994; Spasič Veronika, izstop 23. 3.
1994; Stakne Irena, izstop 12. 12. 1994;
Stanko Mara, izstop 28. 9. 1993; Stepišnik
Katja, izstop 4. 9. 1994; Sternad Silva, iz-
stop 28. 9. 1993; Šibila Vera, izstop 12.
12. 1994; Škodnik Silva, izstop 22. 12.
1994; Šolman Olga, izstop 12. 12. 1994;

Špitaler Cvetka, izstop 31. 5. 1993; Šti-
berc Natalija, izstop 28. 9. 1993; Šoster
Cvetka, izstop 4. 9. 1994; Tekavc Vekosla-
va, izstop 12. 12. 1994; Teržan Mihela,
izstop 28. 9. 1993; Toman Olgica, izstop
12. 12. 1994; Trinkaus Andreja, izstop 23.
3. 1994; Turk Marija, izstop 12. 12. 1994;
Tiselj Vladimira, izstop 24. 6. 1994; Turn-
šek Marija, izstop 12. 12. 1994; Uršič Ve-
ra, izstop 12. 12. 1994; Užmah Bernarda,
izstop 28. 9. 1993; Urankar Silva, izstop
12. 12. 1994; Verdev Nadica, izstop 4. 9.
1994; Videc Karmen, izstop 31. 5. 1993;
Vodušek Silva, izstop 12. 12. 1994; Vol-
mut Frančiška, izstop 28. 9. 1993; Volmut
Milena, izstop 28. 9. 1993; Vošnjak Marja-
na, izstop 4. 9. 1994; Vrhovnik Milena, iz-
stop 12. 12. 1994; Zagorščak Božica, iz-
stop 12. 12. 1994; Završnik Tatjana, izstop
28. 9. 1993; Zmrzlak Marija, izstop 28. 12.
1993; Zupan Anita, izstop 12. 12. 1994;
Zupan Božena, izstop 4. 9. 1994; Zupan-
čič Marta, izstop 12. 12. 1994; Žagar An-
gela, izstop 28. 9. 1993; Žgank Danica,
izstop 28. 12. 1993; Antonič Marija, Polze-
la, Ločica 15c, vstop 28. 2. 1992, vložek
1,075.000 SIT, Bončina Stanka, Gomilsko,
Trnava n.h., vložek 50.000 SIT, Borišek
Sonja, Prebold, Prebold 41b, vložek
75.000 SIT, Breznikar Stojanka, Polzela,
Založe 23, vložek 25.000 SIT, Breznikar
Stanislav, Polzela, Založe 23, vložek
50.000 SIT, Burkelc Marjan, Prebold, Kap-
lja vas 78, vložek 150.000 SIT, Cizej Stan-
ka, Braslovče, Orla vas 13, vložek 275.000
SIT, Cvar Ivan, Prebold, Prebold 127a, vlo-
žek 50.000 SIT, Džaferovič Senja, Celje,
Čopova 23, vložek 25.000 SIT, Gaberšek
Hermina, Prebold, Sešče 13a, vložek
50.000 SIT, Gmajner Rozalija, Prebold, Lat-
kova vas 100, vložek 125.000 SIT, Her-
man Irena, Prebold, Prebold 42f, vložek
400.000 SIT, Jager Mira, Prebold, Prebold
62a, vložek 100.000 SIT, Jager Terezija,
Prebold, Gornja vas 39, vložek 25.000 SIT,
Jezernik Marija, Prebold, Gornja vas 30a,
vložek 25.000 SIT, Kolenc Vladimira, Pre-
bold, Latkova vas 136b, vložek 375.000
SIT, Krajnc Majda, Prebold, Šešče 78a, vlo-
žek 75.000 SIT, Kroflič Zofija, Prebold, Do-
lenja vas 44, vložek 50.000 SIT, Krulec
Vladka, Prebold, Prebold 119, vložek
25.000 SIT, Liber Biserka, Šempeter, Šem-
peter 35b, vložek 25.000 SIT, Ljepoja Ana,
Celje, Čopova 9, vložek 25.000 SIT, Mak
Malči, Prebold, Latkova vas 6, vložek
100.000 SIT, Matko Irena, Prebold, Kaplja
vas 18a, vložek 100.000 SIT, Oplotnik Ivi-
ca, Šempeter, Šempeter 271, vložek
275.000 SIT, Parič Tatjana, Prebold, Pre-
bold 127b, vložek 50.000 SIT, Pečnik Re-
nata, Polzela, Breg 72a, vložek 25.000 SIT,
Pečnik Tanja, Žalec, Kidričeva 6, vložek
25.000 SIT, Plahuta Mihela, Prebold, Pre-
bold 110, vložek 200.000 SIT, Polak Fran-
čiška, Prebold, Prebold 53a, vložek 50.000
SIT, Rozman Matilda, Polzela, Ločica 58b,
vložek 25.000 SIT, Selič Cvetka, Prebold,
Dolenja vas 43, vložek 25.000 SIT, Sušnik
Marija, Vransko, Čeplje 17, vložek 50.000
SIT, Šepec Andrej, Žalec, Vrbje 6, vložek
4,325.000 SIT, Štelcl Štefka, Žalec Can-
karjeva 5, vložek 25.000 SIT, Terpin Mari-
ja, Prebold, Dolenja vas 48b, vložek
250.000 SIT, Uratnik Janko, Žalec, Kidri-
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čeva 1, vložek 50.000 SIT, Veler Branka,
Vransko, Cankarjeva 1, vložek 125.000
SIT, Verk Margareta, Prebold, Dolenja vas
14, vložek 325.000 SIT, Zupanc Valter,
Prebold, Dolenja vas 26, vložek 275.000
SIT, MIK, p.o., Prebold, Prebold 25b, vlo-
žek 1,050.000 SIT – vstopili 28. 2. 1992,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana dne 24. 2. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.

Rg-204664
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00552 z dne 20. 2. 1998 pri
subjektu vpisa RUBEN, poslovne storitve
in trgovina, družba z omejeno odgovor-
nostjo (d.o.o.), sedež: Krivica 40, 3262
Prevorje, pod vložno št. 1/06097/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika zaradi delne odsvojitve po-
slovnega deleža in spremembo družbene po-
godbe z dne 10. 7. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5814006
Ustanovitelja: Piškur Roman, Ljubljana,

Majaronova 8, vstop 15. 12. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jakić Nevenka, Ljubljana, Archinetova 1,
vstop 10. 7. 1996, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-204665
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00905 z dne 20. 2. 1998 pri
subjektu vpisa EDA, export-import, trgov-
sko podjetje na debelo in drobno, d.o.o.,
Celje, Sernečeva 10, sedež: Sernečeva
10, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02517/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi z dne
26. 11. 1996 in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5472121
Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1998:

15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov.

Rg-204666
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00621 z dne 20. 2. 1998 pri
subjektu vpisa PROMOTRADE, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., Griže 129,
Griže, sedež: Griže 129, 3302 Griže, pod
vložno št. 1/02605/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi z dne 25. 7. 1996 s temile po-
datki:

Matična št.: 5480914
Firma: PROMOTRADE, podjetje za

pospeševanje prodaje, d.o.o.
Skrajšana firma: PROMOTRADE, d.o.o.
Sedež: 3310 Žalec, Novo Celje 9
Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1998:

2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2735
Druga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z

drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Rg-204667
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00900 z dne 27. 2. 1998 pri
subjektu vpisa TRGOŠPED, transport, tr-
govina, špedicija, d.o.o., Vodruž 2, Šent-
jur pri Celju, sedež: Vodruž 2, 3230 Šent-
jur pri Celju, pod vložno št. 1/02170/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
družbene pogodbe z dne 18. 7. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5422264
Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1998:

0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko
pridelavo; 0202 Gozdarske storitve; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobi-
vanje kamnin za gradbene namene; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pri-
dobivanje gline in kaolina; 1450 Pridobiva-
nje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
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tudi dela specialnih strok; 4541 Fasader-
ska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-

lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9000
Storitve javne higiene; 9301 Dejavnost pral-

nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.60 družba
opravlja vse, razen poizvedovalne dejavno-
sti in dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-204668
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00156 z dne 27. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ESIH, Podjetje za trgovi-
no, marketing in storitve, d.o.o., Ponikva
1c, Ponikva pri Grobelnem, sedež: Po-
nikva 1c, 3232 Ponikva pri Grobelnem,
pod vložno št. 1/05826/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme, sedeža, zastopnika družbenika, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.. 5883504
Firma: RAJMAX, Proizvodnja ALU in

PVC stavbnega pohištva, d.o.o.
Skrajšana firma: RAJMAX, d.o.o.
Sedež: 3260 Kozje, Kozje 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Esih Samo, izstop 12. 2.

1998; Rajgl Janko, Kozje, Kozje 45, vstop
12. 2. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Esih Samo, razrešen 12. 2. 1998;
direktor Rajgl Janko, imenovan 12. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1998:
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26150
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 28110 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavne-
ga pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28630
Proizvodnja ključavnic, okovja; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45440 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51190 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 51540 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 52110 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 52120 Trgovina na drobno v drugih ne-
specializiranih prodajalnah; 52210 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na



Stran 6274 / Št. 66 / 1. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 55112 Dejavnost penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 93/752 z dne 23. 8. 1993.

Rg-204671
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00106 z dne 27. 2. 1998 pod
št. vložka 1/06756/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1273779
Firma: FENSTAL, proizvodnja in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: FENSTAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Celje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Brkić Slobodan, Prijedor,

JNA 4, vstop 7. 1. 1998,vložek 1,125.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Janič Pe-
ter, Šempeter v Savinjski dolini, Šempeter v
Savinjski dolini 157, vstop 7. 1. 1998, vlo-
žek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Brkič Slobodan, imenovan 7. 1.
1998; direktor Cerar Anton, Celje Ljubljan-
ska cesta 33, imenovan 7. 1. 1998, zasto-
pa družbo brez omejitev, razen pri sklepa-
nju pravnih poslov v vrednosti nad 100.000
DEM v SIT protivrednosti po srednjem teča-
ju DEM za SIT BS na dan sklepanja takšne-
ga pravnega posla, potrebuje soglasje
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1998:
2030 Stavbno mizarstvo; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;

2612 Oblikovanje in obdelava ravnega ste-
kla; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2753 Litje lahkih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov.

Rg-204672
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04267 z dne 25. 2. 1998 pri
subjektu vpisa SAJA, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Prebold 92b, Pre-
bold, sedež: Prebold 92b, 3312 Prebold,
pod vložno št. 1/03845/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme, sedeža, zastopnika družbenika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5597994
Firma: TOURNING MAROLT, turizem

in gostinstvo, d.o.o., Šmartno ob Paki,
Letuš 66

Skrajšana firma: TOURNING MAROLT,
d.o.o., Šmartno ob Paki, Letuš 66

Sedež: 3312 Šmartno ob Paki, Le-
tuš 66

Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanoviteljica: Marinc Janja, izstop 14.

3. 1997; Marolt Marija, Šmartno ob Paki,
Letuš 85, vstop 14. 3. 1997, vložek
1,528.000 SIT, ogovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marinc Janja, razrešena 14. 3.
1997; direktorica Marolt Marija, imenovana
14. 3. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
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na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,

d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-204673
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00164 z dne 27. 2. 1998 pod
št. vložka 1/06757/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1271393
Firma: PLAKOLES – SLEMENŠEK,

proizvodnja in storitve, d.o.o., Šentjur
Skrajšana firma: PLAKOLES – SLE-

MENŠEK, d.o.o., Šentjur
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3230 Šentjur, Na Lipico 5c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Slemenšek Matjaž, Šentjur,

Na Lipico 5c, vstop 17. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slemenšek Matjaž, imenovan 17. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 1552 Proizvodnja sladole-
da; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa ivernih, vlakne-
nih in drugih plošč; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embala-

že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
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jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljal-
nic.

Rg-204675
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00886 z dne 20. 2. 1998 pri
subjektu vpisa “ORIENTCO”, podjetje za
ekonomsko komercialne storitve, d.o.o.
Celje, sedež: Ul. XIV. divizije 14, 3000
Celje, pod vložno št. 1/00882/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, naslova ustanovitelja, spre-
membo dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi z dne 12. 9. 1996 s temile po-
datki:

Matična št.: 5306027
Firma: ATLAS TRADING, trgovina in

storitve, d.o.o., Teharska 4, Celje
Skrajšana firma: ATLAS TRADING,

d.o.o., Celje
Sedež: 3000 Celje, Teharska 4

Ustanovitelj: Jodeh Mohamed, Vojnik,
Preložnikova 18, vstop 7. 11. 1989, vložek
1,540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1998:
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6311 Prekladanje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav.

Rg-204676
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00911 z dne 12. 2. 1998 pri
subjektu vpisa SPINEL, Proizvodnja in
kooperacija, d.o.o., sedež.: Efenkova 61,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/03250/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanovitelja, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5544971
Firma: SPINEL PROJEKTIVA IN PROIZ-

VODNJA, d.o.o.
Ustanovitelj: Koprivnikar Silvester, izstop

17. 10. 1995; Štorman Ivan, Velenje,
Foitova 6, vstop 1. 10. 1991, vložek
2,497.257,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1998:
2030 Stavbno mizarstvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922
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Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 4531 Električne inštalaci-
je; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-204681
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01377 z dne 16. 2. 1998 pod
št. vložka 1/06751/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1252984
Firma: LIFT BEM, Servis dvigal, d.o.o.,

Velenje, Trg mladosti 6
Skrajšana firma: LIFT BEM, d.o.o., Ve-

lenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Trg mladosti 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Manovič Blagoja, Velenje,

Stantetova 8, vstop 18. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Manovič Blagoja, imenovan 18. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1998:
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 4531 Električne inštalacije; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-204687
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00051 z dne 4. 2. 1998 pri
subjektu vpisa KONJIŠKA KONFEKCIJA,
proizvodnja usnjene konfekcije in galan-
terije, d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske
Konjice, sedež: Mestni trg 18, 3210 Slo-
venske Konjice, pod vložno št.
1/04102/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslov-
nih deležev, zastopnikov in spremembo
družbene pogodbe z dne 28. 5. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5612080
Ustanoviteljici: KONUS, kemijska in us-

njarsko predelovalna industrija, d.o.o.,
Mestni trg 18, Slovenske Konjice, izstop
28. 5. 1996; Tič Edvard, izstop 12. 12.
1995; Zabukovšek Marija, Loče pri Poljča-
nah, Žiče 70b, vstop 26. 1. 1995, vložek
832.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vereš Marija, Oplotnica, Vrtna ulica 12,

vstop 26. 1. 1995, vložek 768.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tič Edvard, razrešen 12. 12. 1995;
direktorica Vereš Marija, imenovana 12. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-204688
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00204 z dne 5. 2. 1998 pri
subjektu vpisa PROMET, Podjetje za pre-
voz in trgovino, d.o.o., Ponikva 12, Po-
nikva, sedež: Ponikva 12, 3232 Ponik-
va, pod vložno št. 1/02539/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in spre-
membo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5626358
Osnovni kapital: 1,504.720 SIT
Ustanovitelj: Kranjc Zdenko, izstop 17.

5. 1994; Krajnc Drago, Ponikva, Ponikva
12, vstop 5. 11. 1990, vložek 1,504.720
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-204704
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00092 z dne 11. 2. 1998 pod
št. vložka 1/06750/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254855
Firma: SLOVENSKE ŽELEZARNE –

ENERGETIKA ŠTORE, podjetje za pro-
izvodnjo in prenos električne, plinske in
ostale energije, d.o.o.

Skrajšana firma: SLOVENSKE ŽELE-
ZARNE – ENERGETIKA ŠTORE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3220 Štore, Železarska ce-
sta 3

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ŽELEZARNA ŠTORE –

PROSTAND, d.o.o., Štore, Železarska ce-
sta 3, vstop 20. 1. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mavčič Dušan, Celje, Spominska uli-
ca 7, imenovan 6. 1. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 2. 1998:
2411 Proizvodnja tehničnih plinov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3140 Proizvodnja akumula-
torjev, primarnih členov in baterij; 40104
Prenos elektrike; 40105 Distribucija elek-
trike; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
6030 Cevovodni transport; 6312 Skladišče-
nje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-204706
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00942 z dne 5. 2. 1998 pri
subjektu vpisa GIC CAJZEK, gradbeniš-
tvo, izvajanje in inženiring, d.o.o., Roga-
tec, sedež: Sv. Florjan 120, 3252 Roga-
tec, pod vložno št. 1/04964/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, spremembo zapisa imena sedeža, de-
ležev, dejavnosti, povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5851513
Firma: GIC GRADNJE, gradbeništvo,

izvajanje in inženiring, d.o.o., Rogatec
Skrajšana firma: GIC GRADNJE, d.o.o.,

Rogatec
Sedež: 3252 Rogatec, Sv. Florijan

120
Osnovni kapital: 39,292.000 SIT
Ustanovitelj: Cajzek Ivan, Rogatec, Sv.

Florijan 121, vstop 16. 6. 1994, vložek
39,292.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 5. 2. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pes-
ka; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke
in drugih keramičnih materialov za gradbe-
ništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Pro-
izvodnja sveže betonske mešanice; 2664
Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
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mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme vnajem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-

go projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-204709
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01059 z dne 3. 2. 1998 pri
subjektu vpisa A FINING, storitve in trgo-
vina, d.o.o., Prešernova 8, Velenje, se-
dež: Prešernova 8, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/03894/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbene
pogodbe z dne 26. 9. 1997, spremembo
firme, sedeža ter dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5600235
Firma: A FINING, storitve in trgovina,

d.o.o., Prešernova 1a, Velenje
Sedež: 3320 Velenje, Prešernova 1a
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1998:

5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-204712
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00107 z dne 3. 2. 1998 pri
subjektu vpisa HMERLJARSKO ZDRU-
ŽENJE SLOVENIJE, sedež: Žalskega ta-
bora 2, 3310 Žalec, pod vložno št.
4/00573/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pogodbe o ustanovitvi
z dne 27. 12. 1995, spremembo dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5114683
Dejavnost, vpisana dne 3. 2. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2215 Drugo založništvo; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na

debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9111 Dejavnost po-
slovnih in delodajalskih združenj; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-204716
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01452 z dne 27. 2. 1998 pod
št. vložka 1/06758/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča samostojnega podjetnika
s temile podatki:

Matična št.. 1253018
Firma: ŠTORMAN ANTON – ZVONE,

Gostilna Štorman, s.p.
Skrajšana firma: ŠTORMAN Anton –

Zvone, s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 3311 Šempeter v Savinjski

dolini, Šempeter 5a
Ustanovitelj: Štorman Anton-Zvone,

Šempeter v Savinjski dolini, Šempeter 5a,
vstop 18. 12. 1997, odgovornost: odgo-
varja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Mehtig Frida, Šempeter, Šempeter
35, imenovana 18. 12. 1997; prokurist Ra-
dič Božo, Žalec, Gotovlje 72, imenovan 18.
12. 1997; prokuristka Štorman Ljudmila,
Šempeter, Šempeter 5a, imenovana 18.
12. 1997; prokurist Terglav Alojz, Škofja
vas, Začret 7, imenovan 18. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana dne 27. 2. 1998:
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5511 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo, penzionov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
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5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom.

Pri dejavnosti pod šifro 67.13 družba
opravlja samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic.

Kot samostojni podjetnik je vpisan v
sodnem registru s sklepom sodišča
Srg 97/1452 z dne 27. 2. 1998.

Rg-204719
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00210 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa RAZVOJ, inženiring, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Polzela, Lo-
čica 75a, sedež: Ločica 75a, 3313 Pol-
zela, pod vložno št. 1/02279/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe z dne 5. 2. 1997, spre-
membo dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5467144
Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1998:

2121 Proizvodnja valovitega papirja in karto-
na ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov
iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embala-
že iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželez-
nih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kon-
tejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in tur-
bin, razen za letala in motorna vozila; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;

3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Sploš-
na gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji
in računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-

belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdel-
ki, barvami in gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, re-
vijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opre-
me v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-204720
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00200 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa CONTRACO, storitvena
družba, d.o.o., Celje, sedež: Ljubljanska
3, 3000 Celje, pod vložno št. 1/05273/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov, družbene pogodbe z
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dne 10. 2. 1997, spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5739942
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Žohar Dragan, razrešen 1. 2. 1997;
direktor Kos Radivoj, razrešen 1. 2. 1997;
direktor Esih Jure, Šentjur pri Celju, Cesta
na Rifnik 6, imenovan 1. 2. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-204722
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00129 z dne 20. 2. 1998 pod
št. vložka 1/06755/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1273884
Firma: PROFAGUS, Lesna industrija,

d.o.o.

Skrajšana firma: PROFAGUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3000 Celje, Kosova ulica 10
Osnovni kapital: 57,000.000 SIT
Ustanovitelji: Golčer Hrastnik Roswita,

Laško, Aškerčev trg 1, vstop 12. 1. 1998,
vložek 21,375.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hrastnik Rado, Laško, Aškerčev
trg 1, vstop 12. 1. 1998, vložek
21,375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šivic Silvana, Šempas, Šempas 70,
vstop 12. 1. 1998, vložek 4,275.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šivic Franc,
Šempas, Šemps 70, vstop 12. 1. 1998,
vložek 4,275.000 SIT, odgovornost: ne od-
govaja; STOKKE FABRIKKER AS, Skodje,
Hahjem, vstop 12. 1. 1998, vložek
5,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hrastnik Rado, imenovan 12. 1.
1998, zastopa družbo neomejeno kot po-
slovodja, razen ko je dolžan pridobiti izrec-
no soglasje skupščine družbenikov za sle-
deče posle: pridobitev, prodajo ali razpola-
ganje katerekoli vrste z udeležbami v druž-
bah; prenos družbenega premoženja ali
njegovih delov na drugo podjetje; sklepanje
pogodb s poslovodjinimi sorodniki; dajanje
pooblastil; vse posle, katerih vrednost pre-
sega 100.000 DEM v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju Banke Slovenije; vse
ostale posle, ki presegajo običajne dnevne
posle družbe.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-204723
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00155 z dne 19. 2. 1998 pri
subjektu vpisa TERMOELEKTRARNA
ŠOŠTANJ, d.o.o., sedež: Ul. Ivo-Lola Ri-
bar 18, 3325 Šoštanj, pod vložno št.
1/00511/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5040388
Člani nadzornega sveta: Trček Janez in

Ojstršek Franc, izstopila 10. 7. 1997 ter
Greganovič Branko in Kovše Alojz, vstopila
10. 7. 1997.

Rg-204724
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01068 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa SAMO, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Celje, Primor-
ska 4, sedež: Primorska 4, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/03606/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornost-

jo z dne 5. 2. 1998, spremembo dejavnosti
in uskladitev z uredbo o standardni klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5583560
Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1998:

2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
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jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na

drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-204725
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01276 z dne 19. 2. 1998 pod
št. vložka 1/06754/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1227327
Firma: PCES, Računalništvo in tele-

komunikacije, d.o.o.
Skrajšana firma: PCES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Op-

lotniška 17
Osnovni kapital: 1,503.102 SIT
Ustanovitelj: Rasperger Drago, Sloven-

ske Konjice, Oplotniška 17, vstop 27. 11.
1997, vložek 1,503.102 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rasperger Drago, imenovan 27. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1998:
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31610 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 32200 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in tele-
grafskih aparatov; 32300 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 33100 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripo-

močkov; 33200 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 33300
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 45310 Električne inštalaci-
je; 51640 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Tr-
govina na drobno po pošti; 52720 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov;
52740 Druga popravila, d.n.; 64200 Tele-
komunikacije; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-204726
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00088 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa MRI, računalniške storitve
in zastopanje, d.o.o., Celje, sedež: Koso-
velova 16, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02676/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
noti ter spremembo akta o ustanovitvi druž-
be z omejeno odgovornostjo z dne 30. 12.
1996, s temile podatki:

Matična št.: 5480744
Sedež: 3000 Celje, Cankarjeva 8
Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1998:

5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7420 Projektiranje in tehnično svetova-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-204727
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00651 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa TERMOELEKTRARNA
ŠOŠTANJ, d.o.o., sedež: Ul. Ivo-Lola Ri-
bar 18, 3325 Šoštanj, pod vložno št.
1/00511/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5040388
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vrtačnik Jaroslav, Šoštanj, Cankarje-
va 31, razrešen 30. 10. 1996 kot v.d. di-
rektorja in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, razen za sklepanje
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poslov v vrednosti nad 80.000 tolarjev, o
prometu z nepremičninami in najemanju dol-
goročnih kreditov, potrebuje soglasje nad-
zornega sveta.

Rg-204728
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00279 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa TASPO, trgovina in posre-
dovanje, d.o.o., Kerševa 12, Vojnik, se-
dež: Kerševa 12, 3212 Vojnik, pod vlož-
no št. 1/03214/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, za-
stopnikov, firme in sedeža ter družbene po-
godbe z dne 7. 3. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5557852
Firma: TASPO, trgovska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: TASPO, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Medlog 18
Ustanoviteljica: Žovlje Gorazd, izstop 24.

2. 1997; Likeb Marija, Braslovče, Braslov-
če 40, vstop 24. 2. 1997, vložek
1,630.230 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žovlje Gorazd, razrešen 24. 2. 1997;
direktorica Likeb Marija, imenovana 24. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-204730
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01555 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa R.S.L., d.o.o., prodajno ser-
visno podjetje, Levec 54, Petrovče, se-
dež: Levec 54, 3301 Petrovče, pod vlož-
no št. 1/00820/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogod-
be z dne 3. 2. 1998, spremembo dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5317991
Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1998:

3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in nji-
hove motorje; 3530 Proizvodnja zračnih in
vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motor-
nih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,

gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245

Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14 družba oprav-
lja vse, razen arbitraže in posredovanja pri
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-204736
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00263 z dne 13. 2. 1998 pri
subjektu vpisa BUDNA, trgovina, storitve
in proizvodnja, d.o.o., Mozirje, Na Gra-
dišču 9, sedež: Na Gradišču 9, 3330
Mozirje, pod vložno št. 1/05303/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi družbe z omejeno odgovornost-
jo z dne 24. 2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5743389
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:

0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
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lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-204738
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00278 z dne 13. 2. 1998 pri
subjektu vpisa DIAM, Trgovsko in pro-
izvodno podjetje medicinske opreme,
d.o.o., Cesta na Roglo 17, Zreče, sedež:
Cesta na Roglo 17, 3214 Zreče, pod
vložno št. 1/05124/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo z dne 26.
2. 1997 s temile podatki:

Matična št.: 5706793
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:

3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na

drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena de-
javnost.

Rg-204741
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00914 z dne 13. 2. 1998 pri
subjektu vpisa HELLO, d.o.o., jezikovna
šola in računalništvo, Šempeter v Sa-
vinjski dolini, sedež: Šempeter 34, 3311
Šempter v Savinjski dolini, pod vložno št.
1/05607/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi druž-
be z omejeno odgovornostjo z dne 19. 11.
1996 ter spremembo dejavnosti in uskladi-
tev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5783607
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:

1730 Plemenitenje tekstilij; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje

elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-

mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G 52.488 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva; pri de-
javnosti pod šifro K 74.12 družba opravlja
vse razen revizijske dejavnosti; pri dejavno-
sti pod šifro K 74.14 družba opravlja vse,
razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-204745
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00150 z dne 5. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA –
HOLDING, d.o.o., Rogaška Slatina, se-
dež: Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/02626/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5054974
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Križan Franci, razrešen 21. 12.
1996; direktor Ojsteršek Bojan, Ljubljana,
Hladnikova 35, imenovan 21. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-204746
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01401 z dne 28. 1. 1998 pri
subjektu vpisa VAZI, varnost zaščita, us-
posabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o., Štore, Železarska cesta 3, sedež:
Železarska cesta 3, 3220 Štore, pod
vložno št. 1/02228/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
družbe z dne 22. 12. 1997 s temile po-
datki:

Matična št.: 5432367
Dejavnost, vpisana dne 28. 1. 1998:

4531 Električne inštalacije; 5119 Posred-

ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
in pokojninskih skladih; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7460 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 8532 Izvajanje socialno-
varstvenih programov in storitev; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-200283
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00323 z dne 20. 10. 1997 pri
subjektu vpisa VICOM, podjetje za trgovi-
no in posredovanje blaga in storitev,
d.o.o., Šmarje pri Jelšah, sedež: Šmarje
pri Jelšah 86, 3240 Šmarje pri Jelšah,
pod vložno št. 1/04384/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:

Matična št.: 5644364
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1997: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
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odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.

Opomba: pri šifri dejavnosti 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov.

Sklep družbenika o spremembi akta o
ustanovitvi z dne 23. 3. 1995.

Rg-201424
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00432 z dne 11. 11. 1997 pri
subjektu vpisa CP CESTNO PODJETJE
CELJE, d.d., Celje, sedež: Lava 42, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03062/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
člana nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5143241
Član nadzornega sveta: Kamenšek An-

drej je izstopil 19. 6. 1997.

Rg-201449
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00889 z dne 13. 11. 1997 pri
subjektu vpisa CP CESTNO PODJETJE
CELJE, d.d., Celje, sedež: Lava 42, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03062/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
statuta, članov nadzornega sveta, zastopni-
kov in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5143241
Osebe, pooblaščene za zastopanje: ge-

neralni direktor Kamenšek Andrej, Celje, Za-
grad 33c, ki od 19. 6. 1997 zastopa druž-
bo brez omejitev skupaj s članom uprave,
član uprave Vengust Marjan, Celje, Kačeva
2a, ki od 19. 6. 1997 zastopa družbo brez
omejitev skupaj z generalnim direktorjem
oziroma članom uprave, ter člana uprave
Steble Ivo, Celje, Poštna pot 2, in Kerstein
Aleksander, Celje, Pucova 4, ki zastopata
družbo brez omejitev skupaj z generalnim
direktorjem.

Član nadzornega sveta: Brumen Gabri-
jel, vstopil 19. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 13. 11. 1997: 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov.

Sprememba statuta z dne 19. 6. 1997.

Rg-203057
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01400 z dne 17. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ORION, proizvodno, stori-
tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Vele-
nje, Črnova 3a, sedež: Črnova 3a, 3320

Velenje, pod vložno št. 1/04695/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5779014
Firma: ORION, proizvodnja, storitve in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ORION, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jernejc Tomo, Gomilsko,

Grajska vas 141, vstop 29. 6. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1997: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2611 Proizvodnja rav-
nega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega
stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2851 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-

nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
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cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Opomba: pri šifri dejavnosti 51.18 razen
farmacevtskih izdelkov.

Rg-203064
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/03877 z dne 23. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE
– ITRO, d.o.o., ŠTORE, sedež: Železar-
ska cesta 3, 3220 Štore, pod vložno
št. 1/02353/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5441501
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1997: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos

energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona; 3430 Proizvod-
nja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 92512 De-
javnost arhivov.

Opomba: pri dejavnosti pod šifro
K 74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-203061
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00787 z dne 24. 12. 1997 pri
subjektu vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE
– ITRO, d.o.o., ŠTORE, sedež: Železar-
ska Cesta 3, 3220 Štore, pod vložno
št. 1/02353/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5441501
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Mačkošek Marjan, razrešen 9. 4.
1996; direktor Senica Martin, Celje, Drob-
ničeva 1, ki od 9. 4. 1996 zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-203092
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00294 z dne 22. 12. 1997 pri
subjektu vpisa ELEKTROINŽENIRING LI-
LIJA, podjetje za proizvodnjo, izvajanje,
servis in trgovino, d.o.o., Celje, sedež:
Mariborska c. 32a, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/02857/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogod-

be ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5503418
Dejavnost, vpisana 12. 12. 1997: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Pro-
izvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Pro-
izvodnja drugih nežganih fermentiranih pi-
jač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvod-
nja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod
in brezalkoholnih pijač; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
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Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3350 Proizvodnja ur; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-

govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-

nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Opomba: pri šifri dejavnosti 51.18 razen
farmacevtskih izdelkov.

Sklep skupščine o spremembi družbene
pogodbe z dne 1. 4. 1996.

Rg-203116
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00449 z dne 3. 12. 1997 pri
subjektu vpisa INGRAD VNG, Družba za
visoke in nizke gradnje, d.o.o., sedež:
Lava 7, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04055/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje družbe z omeje-
no odgovornostjo v delniško družbo, spre-
membo firme, pooblastil zastopnice in čla-
nov nadzornega sveta ter sklep o povečanju
osnovnega kapitala z vložki s temile podatki:

Matična št.: 5609895
Firma: INGRAD VNG, Družba za viso-

ke in nizke gradnje, d.d.
Skrajšana firma: INGRAD VNG, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kajič Vera, Radeče, Pot na Brod
6, ki od 24. 10. 1997 zastopa družbo brez
omejitev, posamično, kot direktorica za fi-
nančno ekonomsko področje.

Članica nadzornega sveta: Posedel Alo-
jz, izstopil 24. 10. 1997; Hegler Jožka,
vstopila 24. 10. 1997.

Vpiše se sklep skupščine z dne 24. 10.
1997, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 583,497.000 SIT.

Rg-204660
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01026 z dne 20. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ESO TELECOM, d.o.o., Ve-
lenje, Preloška cesta 1, sedež: Preloška
cesta 1, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/04476/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, firme
in zastopnika, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter izbrisalo zastavno pravico pri
ESO Oprema, d.d., Velenje – v stečaju in jo
vpisalo pri RUDNIKU LIGNITA Velenje, p.o.,
s temile podatki:

Matična št.: 5657369
Firma: TELEKOM SISTEMI, d.o.o., sto-

ritve in trgovina, Velenje
Skrajšana firma: TELEKOM SISTEMI,

d.o.o., Velenje
Ustanovitelj: ESO OPREMA, d.d., v ste-

čaju, Velenje, Preloška c. 1, izstop 18. 7.
1997; Rudnik lignita Velenje, p.o., Velenje,
Partizanska 78, vstop 18. 7. 1997, vložek
6,232.755,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ramšak Jože, razrešen 31. 7. 1997;
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direktor Ževart Stanislav, Velenje, Stanteto-
va 15, imenovan 1. 8. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1998: 4531
Električne inštalacije; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6420 Telekomunikacije; 7420 Projektira-
nje in tehnično svetovanje.

Na podlagi pogodbe o prodaji poslovne-
ga deleža z dne 18. 7. 1997 se izbriše
zastavna pravica pri družbi: ESO Oprema,
d.d., Velenje – v stečaju in se vpiše pri
subjektu vpisa: Rudnik lignita Velenje, p.o.

Rg-204678
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00543 z dne 17. 2. 1998 pri
subjektu vpisa LIT, Lesna industrija in tr-
govina, d.o.o., Tovarniška 24, Zreče, se-
dež: Tovarniška 24, 3214 Zreče, pod
vložno št. 1/03563/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5585031
Osnovni kapital. 1,515.277 SIT
Ustanovitelj: Zazijal Marjan, Zreče, To-

varniška 24, vstop 21. 1. 1992, vložek
1,515.277 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zazijal Marjan, imenovan
21. 1. 1992, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1998: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 45430 Oblaga-
nje tal in sten; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 60240 Cestni tovorni promet.

Rg-204679
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00382 z dne 17. 2. 1998 pri
subjektu vpisa LALE KOMERC, trgovsko,
transportno, uvozno, izvozno podjetje,
d.o.o., Žalec, sedež: Heroja Staneta 3,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/02814/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5496217
Ustanovitelj: Ramčilović Avdulah, izstop

8. 5. 1995; Novakovič Milorad, Prebold,
Kaplja vas 53, vstop 19. 2. 1991, vložek
1,643.150 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 2. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske

opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Opomba: pri šifri dejavnosti 51.18 razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov.

Sklep o spremembi akta o ustanovitvi z
dne 8. 5. 1995.

Rg-204682
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00981 z dne 9. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa MITA – TRADE, trgovina, pro-
izvodnja, storitve, d.o.o., Griže, Migojni-
ce 93, sedež: Migojnice 93, 3302 Griže,
pod vložno št. 1/04764/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ce in poslovnega deleža, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5705452
Ustanovitelj: Zupanc Ivetka, izstop

30. 10. 1995; Zupanc Milan, Griže, Migoj-
nice 93, vstop 1. 7. 1992, vložek
1,065.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
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mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Opomba: pri šifri dejavnosti 67.13 samo
zastavljalnice in menjalnice.

Sklep o spremembi družbene pogodbe
z dne 1. 2. 1995.

Rg-204684
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00090 z dne 12. 2. 1998 pri
subjektu vpisa NAVODNIK, Kemijski inže-
niring, d.o.o., Titovo Velenje, Cesta X/5,
sedež: Cesta X/5, 3320 Titovo Velenje,
pod vložno št. 1/01826/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
družbenika, firme in sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5381738
Firma: NAVODNIK, Kemijski inženi-

ring, d.o.o.
Skrajšana firma: NAVODNIK, d.o.o.
Sedež: 3320 Velenje, Cesta X/5
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Navodnik Janez-Jožef, vsto-

pil 22. 12. 1989, in Kopčič Mateja, vstopi-
la 25. 5. 1994, oba iz Celja, Partizanska
cesta 27, vložila po 751.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Navodnik Janez-Jožef, imenovan
22. 12. 1989, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in Kopčič Mateja, imenovana 25. 5.
1994, ki zastopa družbo brez omejitev kot
namestnica direktorja.

Rg-204686
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02657 z dne 12. 2. 1998 pri
subjektu vpisa LALE KOMERC, trgovsko,
transportno, uvozno, izvozno podjetje,
d.o.o., Žalec, sedež: Heroja Staneta 3,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/02814/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlož-
ki in spremembo družbenika s temile po-
datki:

Matična št.: 5496217
Osnovni kapital: 1,643.150 SIT
Ustanovitelja: Novakovič Milorad, Pre-

bold, Kaplja vas 53, vstop 19. 2. 1991, vlo-
žek 805.143,50 SIT, in Ramčilović Avdu-
lah, Ljubljana, Pokljukarjeva 12, vstop 5. 5.
1994, vložek 838.006,50 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-204703
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01074 z dne 12. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ČEBELA DNEVNO VAR-
STVO KARITAS, sedež: Žička cesta 15,
3210 Slovenske Konjice, pod vložno
št. 1/06636/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 1122916
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Horvat Toš Bronislav, razrešen 5. 9.
1997; direktor Jerebic Imre, Škofljica, Gum-
nišče 5, imenovan 5. 9. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-204711
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/01109 z dne 3. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa GORENJE SERVIS, d.o.o., Ve-
lenje, Partizanska 12, sedež: Partizan-
ska 12, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/00620/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5041244
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dmitrović Todor, razrešen 30. 9.
1997; direktor Dolinar Jože, Velenje, Cesta
IV/9, imenovan 30. 9. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-204717
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00090 z dne 18. 2. 1998 pod
št. vložka 1/06752/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270532
Firma: DATACRAFT PUČNIK &

DRUŽBENIKI, računalniški inženiring,
d.n.o.

Skrajšana firma: DATACRAFT PUČNIK
& DRUŽBENIKI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Uli-
ca Toneta Melive 13

Ustanovitelja: Pučnik Mihael, Slovenske
Konjice, Ulica Toneta Melive 13, in Vezjak
Venčeslav, Loče pri Poljčanah, Draža vas
43, vstopila 22. 1. 1998, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Pučnik Mihael in Vezjak Venčeslav,
imenovana 22. 1. 1998, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1998: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 8042
Drugo izobraževanje.

Rg-204718
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01479 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ŠENTJURSKE NOVICE, ča-
sopisno, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Šentjur, Seliškarjeva 10, sedež:
Seliškarjeva 10, 3230 Šentjur, pod vlož-
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no št. 1/05119/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogod-
be ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5706297
Dejavnost, vpisana 18. 2. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje-

Opomba: pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 12. 1996.

Rg-204731
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00066 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa LAMELA, parketarstvo in
lesni proizvodi, d.o.o., sedež: Efenkova
61, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/02115/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža, družbeni-
kov in poslovnih deležev, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5577438
Sedež: 3320 Velenje, Vinska gora 24
Ustanovitelja: Studio Rebernik, Velenje,

Efenkova 61, izstopil 13. 12. 1996; Meke
Blaž, vstopil 22. 12. 1994, in Meke Ivanka,
vstopila 13. 12. 1996, oba iz Velenja, Vin-
ska gora 20b, vložila po 1,801.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1998: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 45310 Električne in-
štalacije; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;

5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-

no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 65210
Finančni zakup (leasing); 70100 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74140 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Opomba: pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
K 74.12 pa vse, razen revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 12. 1996.

Rg-204732
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/01537 z dne 18. 2. 1998 pri
subjektu vpisa URANKAR, podjetje za
gradbeništvo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Orožnov trg 2, Laško, sedež: Orožnov
trg 2, 3270 Laško, pod vložno
št. 1/04073/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbene pogodbe
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5609356
Dejavnost, vpisana 18. 2. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
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vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-

kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-

mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Opomba: pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
K 74.12 vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti J 67.13 pa le dejavnost menjal-
nic in zastavljalnic.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 2. 1998.

Rg-204735
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00207 z dne 13. 2. 1998 pri
subjektu vpisa ZAUPANJE, podjetje za
gradbena dela, d.o.o., Celje, Gregorči-
čeva ulica 6, sedež: Gregorčičeva ulica
6, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/01744/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5370400
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lovrec Saša, razrešen 11. 2. 1997;
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direktorica Botušič Blanka, Celje, Delavska
6, imenovana 12. 2. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-204737
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00199 z dne 13. 2. 1998 pri
subjektu vpisa PEMI, avtošola in prevozi,
d.o.o., sedež: Breg 72a, 3313 Polzela,
pod vložno št. 1/01539/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5364914
Dejavnost, vpisana 13. 2. 1998: 2661

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2670 Obdelava naravnega kamna;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; tr-
govina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152

Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7482 Pakira-
nje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 9000 Storitve javne
higiene; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9500 Za-
sebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.

Opomba: pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti
K 74.12 pa vse, razen revizijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 6. 2. 1997.

Rg-205503
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 96/00910 z dne 18. 3. 1998 pri
subjektu vpisa TONEJA, računalniški, eko-
nomski in finančni inženiring, d.o.o., Ce-
lje, Čopova 8, sedež: Čopova 8, 3000
Celje, pod vložno št. 1/04932/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5705282
Ustanovitelj: Jagrič Anton, Radovljica,

Cankarjeva 17, vstop 28. 11. 1992, vložek
1,559.955 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jagrič Anton, imenovan
28. 11. 1992, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 18. 3. 1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
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lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-

javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Opomba: pri šifri dejavnosti 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-205511
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00084 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa M & G, Proizvodnja, trgovi-
na, storitve in gostinstvo, d.o.o., Škofja
vas, Začret 58, sedež: Začret 58, 3211
Škofja vas, pod vložno št. 1/01780/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo čružbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5399912
Firma: M&G, salon klavirjev, trgovina,

uglaševanje in servisiranje, d.o.o.
Skrajšana firma: M&G, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Goršič Romana, Škofja vas, Za-
čret 58, imenovana 23. 12. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1998: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 3630 Proizvodnja glasbenih in-
strumentov; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5272 Popravilo električ-

nih gospodinjskih aparatov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Opomba: pri šifri dejavnosti 52.48 vse,
razen orožja in streliva, pri šifri dejavnosti
67.13 pa samo zastavljalnice in menjalnice.

Sklep o spremembi družbene pogodbe
z dne 23. 12. 1996.

Rg-205526
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02668 z dne 24. 3. 1998 pri
subjektu vpisa EKO PLUS CELJE, podjet-
je za izvajanje nalog na področju ekolo-
gije, organizacije, trgovine in poslovnih
storitev, d.o.o., Celje, Mariborska cesta
2, sedež: Mariborska cesta 2, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/03407/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe in uskladitev z zakonom o go-
spodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5559863
Firma: EKO PLUS, podjetje za izvaja-

nje nalog na področju ekologije, organi-
zacije, trgovine in poslovnih storitev,
d.o.o.

Skrajšana firma: EKO PLUS, d.o.o.
Osnovni kapital: 6,895.000 SIT
Ustanovitelj: Gabršček Jože, Šentjur,

Krajnčica 36a, vstop 20. 8. 1991, vložek
6,895.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-205535
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00937 z dne 16. 3. 1998 pri
subjektu vpisa PIVOVARNA LAŠKO, del-
niška družba, sedež: Trubarjeva 28,
3270 Laško, pod vložno št. 1/00171/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo statuta in članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5049318
Člani nadzornega sveta: Sadar Jože, Re-

mic Janko, Rojnik Franc in Šetina Gorazd,
izstopili 27. 10. 1995; Čepin Dragica, Ču-
fer Heliodor, Gantar Matjaž, Perko Boris,
Oset Matej in Jugovič Marko, vstopili
27. 10. 1995.

Sprememba statuta z dne 27. 10. 1995.
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KOPER

Rg-204373
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00343 z
dne 3. 4. 1998 pod št. vložka 1/05425/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1277677
Firma: POPS, trgovina in gostinstvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: POPS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno

odgvornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Partizanska 98
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mahnič Mirko, Sežana,

Majcni 4, vložil 751.000 SIT, Može Stani-
slav, Senožeče, Senožeče 151d, vložil
77.000 SIT, Kogoj Valter, Sežana, Stjenko-
va 10, vložil 77.000 SIT, Škapin Boris, Se-
žana, Sela 7, vložil 77.000 SIT, Rebula Bo-
ris, Komen, Gorjansko 58, vložil 77.000
SIT, Šonc Boris, Dutovlje, Tomaj 52, vložil
77.000 SIT, Jeranče David, Komen, Brje
pri Komnu 41, vložil 77.000 SIT, Rudež
Ivan, Dutovlje, Veliki dol 9, vložil 77.000
SIT, Černigoj Valter, Dutovlje 118c, vložil
77.000 SIT, Kukanja Silvan, Štanjel, Kobje-
glava 70, vložil 77.000 SIT, in Samsa Dani-
ca, Sežana, Žirje 26, vložila 56.000 SIT –
vstopili 10. 2. 1998, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mahnič Mirko, imenovan 10. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125

Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na

drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 6720 Pomož-
ne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 92712 Dejavnost igral-
nic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki; pri dejavnosti 67.13 – Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice; pri dejavnosti
97.712 – Dejavnost igralnic, opravlja druž-
ba dejavnost: samo igralni avtomati zunaj
igralnic.

Rg-204374
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00360 z
dne 30. 3. 1998 pod št. vložka
1/05423/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz OS v Ljubljani: spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 1233912
Firma: ASI, digitalno založništvo in

tisk, d.o.o.
Skrajšana firma: ASI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Cesta borcev 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Baškovič Mellors, Koper,

Cesta na Markovec 57, vstop 10. 11.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Baškovič Mellors, imenovan 10. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1997: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
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2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/30035/00 s firmo: ASI, digital-
no založništvo in tisk, d.o.o., Ljubljana.

Rg-204375
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00486 z
dne 14. 4. 1998 pod št. vložka
1/05430/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1274635
Firma: JODOAL, knjigovodski servis,

trgovina in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: JODOAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6276 Pobegi, Sveti Anton, Po-

begi, Vrtine 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Cepak Dora in Cepak Jož-

ko, oba iz Pobegov, Vrtine 9, Sveti Anton,
vstopila 24. 2. 1998, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Cepak Dora, ki zastopa družbo
brez omejitev, in zastopnik Cepak Jožko, ki
kot komercialni direktor zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 24. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 0121 Reja
govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
0130 Mešano kmetijstvo; 1511 Proizvod-
nja in konzerviranje mesa, razen perutnin-
skega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje
perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-

tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6312 Skladiščenje;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-204376
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00493 z
dne 7. 4. 1998 pod št. vložka 1/05429/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1274660
Firma: GISTEL, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: GISTEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Bertoki, Ulica ob

spomeniku 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Stepančič Gioia, Koper,

Bertoki, Ulica ob spomeniku 4, vstop
17. 12. 1997, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Stepančič Gioia, imenovana
18. 12. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 7. 4. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
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čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih

agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki; pri dejavnosti 67.13 – Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice.

Rg-204378
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00570 z
dne 30. 3. 1998 pri subjektu vpisa PRO-
METAL, kovinsko predelovalna industri-
ja, d.o.o., sedež: Kraška 7, 6210 Seža-
na, pod vložno št. 1/03200/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5628563
Osnovni kapital: 21,500.000 SIT
Ustanovitelja: TECHNICAL, S.R.L., Pa-

dova, Italija, Via Bernina 18, vložil
12,900.000 SIT, in FCA RAPPRESEN-
TANZE S.R.L., Padova, Italija, Via Senigal-
lia s/n, vložil 8,600.000 SIT – vstopila
30. 12. 1994, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Rg-204781
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00127 z
dne 15. 4. 1998 pri subjektu vpisa UNI-
COM – Proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., Coljava, sedež: Coljava št. 9,
6223 Komen, pod vložno št. 1/02859/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5582326
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1998: 3150

Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,

čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-204783
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01210 z
dne 14. 4. 1998 pri subjektu vpisa LANA,
trgovina-storitve-proizvodnja, d.o.o., Du-
tovlje, sedež: Dutovlje 160, 6221 Dutov-
lje, pod vložno št. 1/03331/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in deležev, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5650143
Osnovni kapital: 4,719.000 SIT
Ustanovitelji: Žerjal Mirjam, Sežana, Br-

kinčeva 29, Verč Leon, Sežana, Šmarje 55,
in Bole Stanislav, Sežana, Avber 32, vstopili
14. 9. 1992, vložili po 1,573.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
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Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;

52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe (pre-
čiščeno besedilo) z dne 24. 12. 1996.

Rg-204787
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01998 z
dne 14. 4. 1998 pri subjektu vpisa STU-
DIO ARHITEKTURA, projektiranje, sveto-
vanje in inženiring, d.o.o., Izola, sedež:
Pittonijeva 9, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/02266/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5501342
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ivančič Lidija, Izola, E. Drio-

lija 8, vložila 162.800 SIT, Rutar-Ogrin Na-
da, Izola, IX. korpusa 8, vložila 340.400
SIT, Umer Tomislav, Koper, Kvedrova 16,
vložil 266.400 SIT, Volk Živa, Koper, Dolga
reber 1, vložila 281.200 SIT, in Vrabec Mar-
jan, Koper, Nazorjev trg 2, vložil 429.200
SIT – vstopili 17. 5. 1991, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-204788
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02031 z
dne 15. 4. 1998 pri subjektu vpisa LIZ –
PROEL, podjetje za inženirske storitve,
d.o.o., Izola, sedež: Pittonijeva 9, 6310
Izola, pod vložno št. 1/02517/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme in skrajšane firme, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov, razširitev de-
javnosti in uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5530750
Firma: LIZ – PROEL, podjetje za inže-

nirske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LIZ– PROEL, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kocjančič Boris, Koper,

Vena Pilona 12, vstop 18. 11. 1991, vlo-
žek 1,478.200 SIT, in LIZ – INŽENIRING,
podjetje za pripravo in izvedbo investicij,
p.o., Ljubljana, Vurnikova 2, vstop
5. 12. 1991, vložek 21.800 SIT – odgo-
vornost: ne  odgovarjata.

Dejavnosti se razširijo za: potapljaške
storitve.

Dejavnost je odslej: zastopanje, posre-
dovanje, akvizicija in komisijski posli v pro-
metu blaga in storitev; trgovina na drobno in
debelo s prehrambenimi in neprehrambeni-
mi proizvodi; investicijsko svetovanje; po-
sredovanje pri prodaji nepremičnin; inženi-
ring, svetovanje, nadziranje in izvedba del
ter izdelava tehnične dokumentacije s po-
dročja elektrotehnike: električnih inštalacij
jakega in šibkega toka, telefonskih inštala-
cij, elektroenergetskih omrežij nizke in viso-
ke napetosti, transformatorskih postaj, tele-
fonskih omrežij, kabelskih razdelilnih siste-
mov ipd.; raziskovalno-razvojne storitve s
področja elektrotehnike; meritve s področ-
ja elektrotehnike in ekologije; računalniš-
tvo: razvoj, inštalacija, servisiranje in proda-
ja hardwara in softwara; marketing, tržne
raziskave; potapljaške storitve.

Rg-204793
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03342 z
dne 14. 4. 1998 pri subjektu vpisa LIPA
AIR, d.o.o., Avio charter, Sežana, sedež:
Partizanska cesta 18, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/02126/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
spremembo naslova ustanovitelja ter uskla-
ditev akta s temile podatki:

Matična št.: 5496101
Firma: LIPA AIR, d.o.o., letalski čarter
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Gerzej Boris, Sežana, Ulica

Antona Bonete št. 7, vstop 24. 12. 1989,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Rg-204800
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00922 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa OS-
NOVNA ŠOLA JANKA PREMRLA-VOJKA,
p.o., Koper, Muzejski trg 5; Scuola ele-
mentare Janko Premrl-Vojko p.r., sedež:
Muzejski trg 5, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00006/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje v javni zavod,
spremembo firme in ustanovitelja, spre-
membo in uskladitev dejavnosti ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5085985
Firma: OSNOVNA ŠOLA JANKA

PREMRLA-VOJKA KOPER, SCUOLA ELE-
MENTARE JANKO PREMRL-VOJKO
CAPODISTRIA

Sedež: 6000 Koper, Muzejski trg 5,
P. del museo 5

Ustanoviteljica: Občinski ljudski odbor
Koper, izstop 22. 11. 1996; Mestna obči-
na Koper, Koper, Verdijeva 10, vstop
22. 11. 1996, odgovornost:  odgovarja do
določene višine.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: rav-
natelj Dujmovič Darij, Ankaran, Vlahovičeva
48, imenovan 1. 7. 1984, zastopa šolo brez
omejitev; zastopnica Sojak Ana, razrešena
20. 3. 1989; zastopnica Sluga Nada, Ko-
per, Erjavčeva 20, imenovana 19. 3. 1996,
kot pomočnica ravnatelja zastopa šolo brez
omejitev.
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Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 80102 Os-
novnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-204801
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00529 z
dne 26. 3. 1998 pri subjektu vpisa DOM
STAREJŠIH OBČANOV, p.o., Ilirska Bi-
strica, sedež: Kidričeva 15, 6250 Ilirska
Bistrica, pod vložno št. 1/02295/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje v javni zavod, spremembo firme in
ustanoviteljice, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5500389
Firma: DOM STAREJŠIH OBČANOV

ILIRSKA BISTRICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Ilirska

Bistrica, izstop 6. 5. 1993; Vlada Republi-
ke Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
vstop 6. 5. 1993, odgovornost:  odgovarja
do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Šlenc Zver Marija, Ilirska Bistrica, Prešer-
nova 31, razrešena 29. 6. 1996 kot za-
stopnica in imenovana za direktorico, ki za-
stopa dom brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1998: 85311
Dejavnost domov za starejše; 85314 De-
javnost varstveno delovnih centrov.

Rg-204806
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00932 z
dne 9. 4. 1998 pri subjektu vpisa AGEN-
CIES, pomorsko agencijsko podjetje,
d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje 30a,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03786/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5714923
Ustanovitelj: AGENCIES S.R.L. MES-

TRE, izstop 22. 10. 1996; DEEP SEA
ADRIATIC AGENCIES s.r.l., VE – Marghe-
ra, Italija, Via Orsato 3d, vstop 22. 10.
1996, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Prečiščeno besedilo družbene pogodbe
z dne 22. 10. 1996.

Rg-204807
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01069 z
dne 15. 4. 1998 pri subjektu vpisa AGEN-
CIES, pomorsko agencijsko podjetje,
d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje 30a,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03786/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in prokuro s temile po-
datki:

Matična št.: 5714923
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Zahtila Mario, Koper, Cesta na Mar-
kovec 65, imenovan 22. 10. 1996, zasto-
pa družbo samostojno in brez omejitev, ra-
zen pri kreditnih poslih z vrednostjo nad
4,000.000 tolarjev, za kar potrebuje so-
glasje skupščine, in Štrukelj Ivan Branko,

Izola, Dolina 3, Jagodje, razrešen 22. 10.
1996 kot direktor in imenovan za prokuri-
sta.

Rg-204810
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00047 z
dne 9. 4. 1998 pri subjektu vpisa TRIN-
GRAD, d.o.o., inženiring, projektiranje in
izvedba, Koper, sedež: Vojkovo nabrežje
10, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04055/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5875455
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb.

Vpiše se omejitve pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-204815
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00073 z
dne 9. 4. 1998 pri subjektu vpisa PELIKAN,
Podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Koper – Impresa di produ-
zione, commercio e servizi, S.r.l., sedež:
Budicinova 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01897/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5480060
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 2121

Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-

nih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 92712
Dejavnost igralnic; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 92.712:
samo igre na igralnih a vtomatih zunaj igral-
nic.

Rg-204820
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00352 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa BARU-
CA, proizvodnja in servisiranje hladilne
tehnike, trgovina in komercialne stori-
tve, d.o.o., Šmarje, sedež: Koštabona 15,
6274 Šmarje, pod vložno št. 1/04240/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika in zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5770432
Ustanovitelj: Baruca Biljana, izstop 4. 3.

1997; Baruca Denis, Šmarje, Koštabona
15, vstop 4. 3. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Baruca Biljana, razrešena 4. 3.
1997; direktor Baruca Denis, imenovan
4. 3. 1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;

52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavno-
stih. 51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-204821
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00358 z
dne 15. 4. 1998 pri subjektu vpisa TEN-
DER, Trgovsko podjetje in servis, d.o.o.,
Koper, sedež: Kraljeva 15, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/04553/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5818117
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
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la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga

popravila, d.n.; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7240 Dejavnosti, povezane z po-
datkovnimi bazami;74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-204824
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00463 z
dne 23. 4. 1998 pri subjektu vpisa SINTE-
SI PEN – Proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 38 –
pros. cona, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02777/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in pro-
kurista s temile podatki:

Matična št.: 5554489
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Reščič Igor, Izola, Šared št. 28k, ime-
novan 1. 2. 1997, zastopa in predstavlja
družbo ter sklepa vse pogodbe v imenu in
za račun družbe brez omejitev, razen po-
godb o odsvojitvi ali obremenitvi nepremič-
nin družbe, ki jih lahko sklene na podlagi
predhodnega sklepa skupščine družbe, in
Gobbo Janko, Izola, Na griču 13, razrešen
1. 2. 1997 kot direktor in imenovan za pro-
kurista.

Rg-204826
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00530 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa GAS-
SPAR INVEST, družba za promet z ne-
premičninami, d.o.o., Piran, sedež: Ul.
svobode 1, 6330 Piran, pod vložno
št. 1/02169/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, družbenikov in vložka, zastopnika in
spremembo ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5613892
Firma: GASSPAR INVEST, Investicij-

ska družba – nepremičnine in gradbe-
ništvo, d.o.o., Piran

Skrajšana firma: GASSPAR INVEST,
d.o.o., Piran

Ustanovitelja: Mišič Gašpar, Piran, Tru-
barjeva 84, vstop 27. 6. 1996, vložek
900.000 SIT, in Ščančar Štefan, Murska
Sobota, Skakovci 62, vstop 21. 3. 1997,
vložek 600.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ščančar Štefan, imenovan 21. 3.
1997, pri pravnih poslih do 1,000.000 SIT
zastopa družbo brez omejitev, pri pravnih
poslih nad 1,000.000 SIT pa s soglasjem
direktorja.

Prečiščeno besedilo družbene pogodbe
z dne 21. 3. 1997.

Rg-204829
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00662 z
dne 24. 4. 1998 pri subjektu vpisa ŠPORT-
NI PARK LUCIJA, d.o.o., sedež: Obala 89,
6320 Portorož, pod vložno
št. 1/04717/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža,
skrajšano firmo, spremembo družbenikov
in podatkov pri družbeniku, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5844754
Firma: ŠPORTNI PARK LUCIJA, druž-

ba za organizacijo športno rekreativnih
dejavnosti in prireditev, d.o.o.

Skrajšana firma: ŠPORTNI PARK LUCI-
JA, d.o.o.

Sedež: 6320 Portorož, Cesta solinar-
jev 6

Ustanoviteljica: HOTEL MARITA, d.d.,
Portorož, izstopil 22.6. 1994, in
METROPOL HOTELI PORTOROŽ, d.d., iz-
stopili 23. 4. 1997; MARINA PORTOROŽ,
turistično podjetje, d.d., Portorož, Cesta so-
linarjev 8, vstopila 20. 9. 1993, vložila
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Je-
retič Marjan, razrešen 23. 4. 1997; direk-
torica Kastelic Irena, Portorož, Obala 107,
Lucija, imenovana 23. 4. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
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delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-204830
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00746 z
dne 21. 4. 1998 pri subjektu vpisa COR-
PORATE – špedicija, trgovina in propa-
ganda, d.o.o., Sežana, sedež: Patizan-
ska cesta 85, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/01940/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5480116
Ustanovitelj: Zucca Aldo in Raker Fabio,

izstopila 23. 12. 1996; Kocjan Andrej, Se-
žana, Merče 27, vstopil 4. 11. 1990, vložil
1,170.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-204831
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00755 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa NA-
CIONALNO INTERESNO ZDRUŽENJE
VARSTVA PRI DELU, POŽARNEGA VAR-
STVA IN VARSTVA OKOLJA, g.i.z., sedež:
Pristaniška 14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04962/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča začetek redne likvidacije: spre-
membo firme in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5904587
Firma: NACIONALNO INTERESNO

ZDRUŽENJE VARSTVA PRI DELU, PO-
ŽARNEGA VARSTVA IN VARSTVA OKOL-
JA, g.i.z. – v likvidaciji

Skrajšana firma: NIZVD, g.i.z. – v likvi-
daciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Len-
zi Carmelo, Ankaran, Regentova 3, razre-
šen 22. 5. 1997 kot direktor in imenovan
za likvidatorja.

Sklep skupščine z dne 22. 5. 1997 o
začetku redne likvidacije.

Rg-204832
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00757 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa ŠIL-
FES, Podjetje za nabavo, predelavo in
trgovino z lesom in lesnimi izdelki,
d.o.o., Tomačevica 22, Komen, sedež:
Tomačevica 22, 6233 Komen, pod vlož-
no št. 1/00781/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5309735
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 2010

Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
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Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-204833
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00878 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa VI-
BRONOVA, proizvodnja, inženiring, trgo-
vina, d.o.o., Koper, sedež: Župančičeva
12, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04404/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala
in spremembo poslovnih deležev s temile
podatki:

Matična št.: 5753066
Osnovni kapital: 10,680.000 SIT
Ustanovitelja: Čop Rožana, Koper, Vena

Pilona 26, vložila 7,476.000 SIT, in Plazzo-
li Gianfranco, Zanica, Bergamo, Italija, Via
Fratelli Cairoli 22, vložil 3,204.000 SIT –
vstopila 2. 8. 1993, odgovornost: ne  od-
govarjata.

Rg-204837
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00902 z
dne 21. 4. 1998 pri subjektu vpisa ITE-
COM, trgovina na debelo in zunanja tr-
govina, d.o.o., Sežana, sedež: Partizan-
ska c. 109, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/01650/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5443652
Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina

na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno

opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
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revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Rg-204842
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01045 z
dne 23. 4. 1998 pri subjektu vpisa DŽAFIĆ
AKOVA, gostinstvo in trgovina, k.d., se-
dež: Plavje b. št. 6281 Škofije, pod vlož-
no št. 1/05130/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5910129
Ustanovitelji: Džafić Enisa, Džafić Hivzo

in Džafić Nedžad, vsi iz Hadžičev, BiH, Ku-
čice 26, vstopili 4. 8. 1997, vložili po 500
SIT, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kuristi Džafić Enisa, Džafić Hivzo in Džafić
Nedžad, imenovani 4. 8. 1997.

Rg-204843
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01346 z
dne 8. 4. 1998 pri subjektu vpisa IN-
TERCOMMERCE, export-import, d.o.o.,
Sežana, sedež: Partizanska cesta 91,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/03202/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, povečanje osnovnega
kapitala in vložka, spremembo firme usta-
novitelja, uskladitev dejavnosti, prokurista
in uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5628857
Firma: INTERCOMMERCE, uvoz-izvoz,

d.o.o., Sežana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: INTERCOMMERCE, Ex-

port-import, d.o.o., Umag, Hrvaška, Erne-
sta Miloša 20, vstop 23. 6. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Travan Milan, Buje, Hrvaška, I.B. Slo-

vana 6, imenovan 23. 6. 1992, zastopa
družbo brez omejitev, in prokurist Škrinjar
Danilo, Sežana, Gradišče 14, imenovan
1. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163

Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Rg-204846
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01558 z
dne 6. 4. 1998 pri subjektu vpisa ABF –
proizvodnja inženiring in trgovina, d.o.o.,
Izola, sedež: Stanovanjsko obrtna cona,
6310 Izola, pod vložno št. 1/02726/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5552389
Firma: ABF – proizvodnja, trgovina,

storitve, d.o.o., Izola, Južna cesta 5,
Izola
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Sedež: 6310 Izola, Južna cesta 5
Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1771 Proizvodnja nogavic;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2121 Proizvodnja valovitega pa-
pirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2222
Drugo tiskarstvo; 2513 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 2522 Proizvodnja emba-
laže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28511 Galva-
nizacija; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih apara-
tov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospo-
dinjskih aparatov in naprav; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3542 Proizvodnja koles; 3550 Proizvod-
nja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja ku-
hinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-

kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-

stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-204848
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01582 z
dne 31. 3. 1998 pri subjektu vpisa HYPO
LEASING KOPER, Podjetje za financira-
nje, d.o.o., sedež: Zore Perello Godina
2, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05123/00 izbrisalo iz sodnega regis-
tra tega sodišča zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5938317
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

direktorju Terčelj-Schweitzer Robertu, ki je
bil razrešen 2. 12. 1997.
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Rg-204849
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01585 z
dne 31. 3. 1998 pri subjektu vpisa POD-
JETJE ZA KOVINOPLASTIKO-INŽENI-
RING DAG, d.o.o., Koper, sedež. Boša-
marin 34, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00954/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5342287
Dejavnost, vpisana 31. 3. 1998: 2513

Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 6110 Pomorski promet; 6220
Izredni zračni promet; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

Družbena pogodba z dne 25. 11. 1997.

Rg-204850
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01624 z
dne 20. 4. 1998 pri subjektu vpisa TRANS-
MAR, mednarodna špedicija, d.o.o., Ko-
per, Vojkovo nabrežje 30a, sedež: Voj-
kovo nabrežje 30a, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/02433/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5520193
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ferrari Mladen, razrešen 30. 12.
1997; direktor Kastelic Danijel, Koper, Ser-
geja Mašere 3, imenovan 31. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 50101 Trgovi-

na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-

govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
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Rg-204854
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01648 z
dne 6. 4. 1998 pri subjektu vpisa MEM
INTARZIJA, proizvodnja, trgovina, turi-
zem, d.o.o., Matenja vas, sedež: Matenja
vas 13, 6258 Prestranek, pod vložno
št. 1/01355/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5398576
Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvod-
nja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2734 Vleče-
nje žice; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-

belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v

najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Rg-204855
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01556 z
dne 6. 4. 1998 pri subjektu vpisa MAJ,
d.o.o., Proizvodnja, trgovina, storitve, Za-
rečica 1b, Ilirska Bistrica, sedež: Zareči-
ca 1b, 6250 Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/04129/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in sedeža ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5764050
Firma: MAJ, d.o.o., Proizvodnja, trgo-

vina, storitve, Ilirska Bistrica
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Vojkov

drevored 14
Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 1754

Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in obliko-
vanje drugih vrst stekla ter tehničnih stekle-
nih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu
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in pokojninskih skladih; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7230 Obde-
lava podatkov; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7482 Pakiranje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: razen revizijske dejavnosti; 74.60:
samo varovanje.

Rg-204860
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01645 z
dne 1. 4. 1998 pri subjektu vpisa ADRIA-
COMMERCE IMEX, import-export, trgo-
vina, zastopanje, d.o.o., Koper, sedež:
Pristaniška ulica 8, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03822/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, spremembo in uskladitev dejavnosti ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5726301
Ustanovitelj: Gojak Vojteh, izstop 9. 12.

1997; Karlovčec Smiljan, Koper, Šalara 10,
vstop 9. 12. 1997, vložek 900.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 1. 4. 1998: 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2411 Proizvod-
nja tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja bar-
vil in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemika-
lij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spo-
jin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetične-
ga kavčuka v primarni obliki; 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toa-
letnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev
za lepljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-

vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih go-
spodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-

kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
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restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6010 Železniški promet; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.60: samo varovanje.

Čistopis družbene pogobe z dne 11. 12.
1997.

Rg-204861
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01652 z
dne 14. 4. 1998 pri subjektu vpisa VLADIS,
posredništvo, špedicija in agencija,
d.o.o., Portorož, sedež: Lucan 15, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/01126/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5364159
Dejavnost, vpisana 14. 4. 1998: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini

z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice; 74.12: razen re-
vizijske dejavnosti.

Rg-204866
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00037 z
dne 31. 3. 1998 pri subjektu vpisa GIM-
NAZIJA PIRAN, Bolniška 11, Piran, se-
dež: Bolniška 11, 6330 Piran, pod vložno
št. 1/04233/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in sk-
lep o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5774055
Pravnoorg. oblika: zavod
Dejavnost, vpisana 31. 3. 1998: 22150

Drugo založništvo; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 80210 Srednješolsko splošno izobra-
ževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92320 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92623 Druge športne dejavnosti.

Sklep Vlade Republike Slovenije o usta-
novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Gimnazija Piran z dne 22. 5. 1997.

Rg-204868
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00158 z
dne 24. 4. 1998 pri subjektu vpisa VZGOJ-
NI ZAVOD PLANINA PRI RAKEKU, p.o.,
sedež: Planina pri Rakeku št. 152, 6232
Planina pri Rakeku, pod vložno
št. 1/00059/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanovitvenega ak-
ta, spremembo firme in sedeža, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti, spremembo za-
stopnika ter obsega pooblastil s temile po-
datki:

Matična št.: 5050570
Firma: VZGOJNI ZAVOD PLANINA
Sedež: 6232 Planina pri Rakeku, Pla-

nina 211
Ustanoviteljica: Svet Vlade LRS za pros-

veto in kulturo, Ljubljana, izstop 5. 6. 1997;
Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčiče-
va 20, vstop 5. 6. 1997, odgovornost:  od-
govarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Ivanuša Ivan, razrešen 1. 3. 1998;
ravnatelj Kociper Štefan, Logatec, Tržaška
90i, imenovan 1. 3. 1998, zastopa zavod
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1998: 5551
Storitve menz; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80103 Dejavnost zavodov
za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju;
8022 Srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85313 Dejavnost socialnovarstvenih
zavodov za usposabljanje otrok in mladost-
nikov.

Sklep Vlade Republike Slovenije o usta-
novitvi zavoda št. 022-06/97-12 z dne 5. 6.
1997.

Rg-204869
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00172 z
dne 27. 3. 1998 pri subjektu vpisa IMP
MONTAŽA KOPER, d.d., sedež: Ulica 15.
maja 21, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00623/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala, spremembo tipa zastopnika, čla-
nov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:

Matična št.: 5078091
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ce-
tinski Jože, Portorož, Strunjan 118/c, raz-
rešen 23. 1. 1998 kot član uprave in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Može Tomaž,
predsednik, Hočevar Dušan, član in Peru-
zin Julijan, podpredsednik, izstopili in po-
novno vstopili 29. 12. 1997.

Čistopis statuta z dne 13. 1. 1998.
Vpiše se sklep skupščine z dne 29. 12.

1997 o zmanjšanju osnovnega kapitala z
umikom delnic za 118,857.000 SIT.

Rg-204871
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00377 z
dne 21. 4. 1998 pri subjektu vpisa EKO-
TOP – ekološki inženiring, d.o.o., Koper,
sedež: Izletniška pot 6, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/02850/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5580978
Ustanovitelj: Krnel Franc, izstop 23. 1.

1997; Krnel Vita, Koper, Kvedrova ul.
št. 12, vstop 23. 1. 1997, vložek
1,320.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Krnel Franc, razrešen 23. 1. 1997;
direktor Bizjak Tomislav, Šmarje, Fijeroga
4, ki zastopa družbo brez omejitev, in pro-
kuristka Krnel Vita, imenovana 18. 2. 1998.

Rg-204874
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00494 z
dne 15. 4. 1998 pri subjektu vpisa VOS-
TRI, export-import, trgovina in stori-
tve,d.o.o., Koper, sedež: Vena Pilona 16,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03248/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5642892
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1998: 2122

Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toa-
letnih potrebščin iz papirja; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Iz-
dajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-

jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7133 Dajanje pisar-
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niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice, 74.12: razen re-
vizijske dejavnosti.

Rg-201228
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00446 z
dne 12. 1. 1998 pri subjektu vpisa MODU-
LAR – gradbeništvo, izvajalski inženiring
in trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Man-
žan 1, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04917/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo prokurista s temile po-
datki:

Matična št.: 5897661
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Truglas Egon, razrešen 21. 5. 1996;
prokuristka Blažič Mojca, Izola, Malija 29,
imenovana 21. 5. 1996.

Rg-201258
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00962 z
dne 16. 1. 1998 pri subjektu vpisa SPARK
– storitve in trgovina, Stojimirović, Jodić
& Goldin, d.n.o., Koper, sedež: Gortanov
trg 14a, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02631/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
družbenika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5560101
Firma: SPARK – storitve in trgovina,

Jodić in Kodela, d.n.o.
Skrajšana firma: SPARK-Jodić in Kode-

la, d.n.o.
Ustanovitelj: Stojimirović Vladan in Gol-

din Giancarlo, izstopila 15. 5. 1997; Kode-

la Aleksandar, Koper, Kettejeva ul. 14, vsto-
pil 15. 5. 1997, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Stojimirović Vladan, razrešen 15. 5.
1997; Jodić Miroslav, Spodnje Škofije 207,
razrešen 14. 7. 1997 kot direktor in imeno-
van za družbenika, in družbenik Kodela
Aleksandar, imenovan 14. 7. 1997, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Rg-202391
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01554 z
dne 18. 2. 1998 pri subjektu vpisa AN-
DROMEDA, Trgovina in storitve, d.o.o.,
Koper, sedež: Ferrarska 14, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/03111/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in poslovnih deležev, uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo,
spremembo zastopnika in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5623936
Ustanovitelji: Cetin Aldo, Cetin Zofija, Ce-

tin Lovšin Irena in Lovšin Boštjan, vsi iz Ko-
pra, Pot v gaj 14, vstopili 4. 4. 1992, vložili
po 187.500 SIT, ter Knafelc Stojan, Anka-
ran, Frenkova ulica 5, vstopili 19. 11. 1997,
vložili 750.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cetin Aldo, razrešen 19. 11. 1997;
direktor Knafelc Stojan, imenovan 19. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7430 Tehnično preizkuša-

nje in analiziranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost de-
ponij, sežiganje in drugi načini odstranjeva-
nja trdnih odpadkov; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92712 Dejavnost igral-
nic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih –
67.13: samo menjalnice; 92.712: samo
igre na igralne avtomate zunaj igralnic.

Čistopis družbene pogodbe z dne 16.
11. 1997.

Rg-202437
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01142 z
dne 3. 2. 1998 pri subjektu vpisa ATECH –
elektronika in inženiring, d.o.o., Materi-
ja, sedež: Markovščina 18a, 6242 Mate-
rija, pod vložno št. 1/01610/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo družbenikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo ter uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5433282
Osnovni kapital. 10,405.624 SIT
Ustanovitelji: Uradin Božidar in Gvardjan-

čič Anton, iztopila 27. 9. 1996; Jakulin Da-
vor, Materija, Markovščina 18a, vstopil 25.
6. 1990, vložil 10,405.624 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 2. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proi-
zvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Proi-
zvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
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kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-

ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Prečiščeno besedilo akta o ustanovitvi z
dne 5. 12. 1996.

Rg-203219
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01070 z
dne 18. 3. 1998 pri subjektu vpisa MIR-
JAM, podjetje za turistično posredova-
nje in gostinstvo, d.o.o., Razdrto 1e, se-
dež: Razdrto 1e, 6225 Hruševje, pod
vložno št. 1/00751/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5659493
Ustanoviteljica: Pavlin Mirjam, Hruševje

41a, vstop 2. 10. 1989, vložek 4,442.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pavlin Vla-
dimir, izstop 9. 8. 1996.

Rg-203240
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01641 z
dne 24. 3. 1998 pri subjektu vpisa PLAY-
TIME, disco-pub, d.o.o., sedež: Cesta Zo-
re Perello Godina 2, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/01473/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5421675
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Bra-

taševec Vid, Koper, Garibaldijeva 14, razre-
šen 16. 12. 1997 kot direktor in imenovan
za prokurista, direktor Hrvatin Vlado, Izola,
Ulica IX. korpusa 15, imenovan 16. 12.
1997, ki lahko samostojno sklepa pravne
posle do zneska tolarske protivrednosti ITL
20,000.000 (dvajset milijonov italijanskih
lir), za sklepanje pravnih poslov nad tem
zneskom potrebuje soglasje skupščine, za
sklepanje zastavnih pogodb, poroštvenih
pogodb, podajo menične zaveze, za odpust
dolga in sklepanje pogodb o odsvojitvi ne-
premičnin ter tistih premičnin, ki morajo biti
po zakonu registrirane pri upravnih organih,
pa mora pridobiti soglasje skupščine ne gle-
de na vrednost, ter prokurist Calzolari Luca,
Legnano, Italija, Via F. Bonvicini 16, imeno-
van 16. 12. 1997.

Rg-203241
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01653 z
dne 3. 3. 1998 pri subjektu vpisa KALFS,
podjetje za trgovino z lesom in lesnimi
izdelki, zastopstva, d.o.o., Pivka, sedež:
Kolodvorska 48c, 6257 Pivka, pod vlož-
no št. 1/01793/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, družbenikov, podatkov pri družbeniku,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5472709
Osnovni kapital. 2,400.000 SIT
Ustanovitelji: EUROPAPER S.P.A., Trst,

Italija, Via dei Montecchi 5, vstopil 15. 12.
1994, vložil 900.000 SIT, ter Miot Guerino,
Trst, Italija, Via Srečko Kosovel 36, Sossi
Adriano, Trst, Italija, Via dei Salici 9, in Žer-
jal Carlo, San Dorligo Della Valle, Dolina,
Bagonoli della Rosandra 405, vstopili 29.
9. 1997, vložili po 300.000 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri pro-
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daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Družbena pogodba z dne 29. 9. 1997.

Rg-203268
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00523
zdne 9. 3. 1998 pri subjektu vpisa POLO –
Turizem in trgovina, d.o.o., Koper, se-
dež: Santorijeva 7, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/00840/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo oziroma uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5319676
Dejavnost, vpisana 9. 3. 1998: 5116

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5170 Druga trgovina na debelo; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-

mo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

Rg-203269
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00524 z
dne 9. 3. 1998 pod št. vložka 1/00840/01
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5319676002
Firma: POLO – Turizem in trgovina,

d.o.o., Koper, Sanitorjeva 7, Podružnica
KAPPA CELJE, Ljubljanska cesta 7,
3000 Celje

Skrajšana firma: POLO, d.o.o., Koper –
Podružnica KAPPA CELJE

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 3000 Celje, Ljubljanska ce-

sta 7
Ustanovitelj: POLO – Turizem in trgovi-

na, d.o.o., Koper, Sanitorjeva 7, vstop 11.
4. 1995, odgovornost: vpisan kot ustanovi-
telj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Retar Mejra, Koper, Cankarjeva
ulica 10, imenovana 11. 4. 1996, kot vodja
podružnice zastopa podružnico brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 9. 3. 1998: 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo.

Rg-203298
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00964 z
dne 17. 3. 1998 pod št. vložka
1/05420/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos sedeža iz Okrožnega sodiš-
ča na Ptuju, spremembo firme, skrajšane
firme in sedeža podružnice s temile podat-
ki:

Matična št.: 5943833
Firma: COOPSETTE, Societa Coope-

rativa a Responsabilita Limitata, Splo-
šno gradbeno podjetje COOPSETTE, Po-
družnica SEŽANA

Skrajšana firma: COOPSETTE s.c.r.l.,
Podružnica Sežana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 6210 Sežana, I. tankovske bri-

gade 5
Ustanovitelj: COOPSETTE, Societa Coo-

perativa a Responsabilita Limitata, Castel-
novo di Soto, Reggio Emil, Via S. Biago 75,
vstop 2. 4. 1996, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Jovan-Lacovich Deanna, Koper,

Župančičeva 23, imenovana 8. 7. 1996,
zastopa podružnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6420 Telekomunikacije; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve in kartiranje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov.

Pred prenosom sedeža je bila podružni-
ca vpisana pri Okrožnem sodišču na Ptuju,
pod vložno št. 1/9537/00 s firmo:
COOPSETTE, Societa Cooperativa a Res-
ponsabilita Limitata, Splošno gradbeno pod-
jetje COOPSETTE, Podružnica Ptuj.

Rg-204318
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00400 z
dne 26. 3. 1998 pri subjektu vpisa JASNA,
Notranja in zunanja trgovina ter zasto-
panje, d.o.o., Koper, sedež: Kraljeva 4,
6000 Koper, pod vložno št. 1/01893/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o.: spremembo fir-
me, skrajšane firme in družbenikov, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter uskladitev aktov z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5470609
Firma: JASNA, Trgovina in posredniš-

tvo, Kosmina in Horvat, d.n.o., Koper
Skrajšana firma: JASNA, Kosmina in

Horvat, d.n.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Kosmina Miran in Horvat

Jasna, oba iz Kopra, Kraljeva ulica 4, izsto-
pila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o., odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 66 / 1. 10. 1998 / Stran 6313

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1998: 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 – Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-204334
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01166 z
dne 30. 3. 1998 pri subjektu vpisa RENO-
VA EXPRESS – čiščenje, izoliranje, vzdr-
ževanje rezervoarjev in trgovina, d.o.o.,
Marezige, sedež: Lopar 17, 6273 Mare-
zige, pod vložno št. 1/03848/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, družbenikov,
vložkov in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5726646
Firma: RENOVA EXPRESS, čiščenje,

izoliranje, vzdrževanje rezervoarjev in tr-
govina, d.o.o.

Skrajšana firma: RENOVA EXPRESS,
d.o.o.

Sedež: 6310 Izola, Polje 5b

Ustanovitelji: Matoš Robert in Kuzman
Stefan, izstopila 9. 12. 1996; Grando Die-
go, Koper, II. Prekomorske brigade 26, in
Jenko Marko, Koper, Premančan 16, vsto-
pila 9. 12. 1996, vložila po 1,449.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Matoš Robert, razrešen 9. 12. 1996;
direktor Grando Diego, imenovan 9. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-204346
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01237 z
dne 24. 3. 1998 pri subjektu vpisa
JADRAN, export import, d.d., Sežana, se-
dež: Partizanska 69, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/00849/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predsednika in namest-
nika predsednika nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5108128
Člana nadzornega sveta. Bergant Živko,

predsednik in Kastelic Fabiani Majda, na-
mestnica predsednika, vstopila 18. 10.
1996.

Rg-204354
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00163 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa LOGIS-
TIC SERVICE KOPER, prometna agenci-
ja, d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje 30a,
6000 Koper, pod vložno št. 1/01360/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in vložkov s temile po-
datki:

Matična št.: 5386985
Ustanovitelj: SPLOŠNA PLOVBA, pod-

jetje za mednarodne pomorske prevoze in
storitve v pomorskem prometu, d.o.o., Por-
torož, Obala 55, izstop 10. 12. 1996; ME-
DIAMAR, Mednarodna pomorska in špedi-
cijska agencija, d.o.o., Koper, Vojkovo na-
brežje 23, vstop 8. 3. 1996, vložek
26,600.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-204367
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01513 z
dne 7. 4. 1998 pri subjektu vpisa GUŽIČ
MOJCA & RUTAR ANDREJA, d.n.o., druž-
ba za proizvodnjo in storitve, Koper, se-
dež: Manžan 24, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04799/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje v d.o.o.: spre-
membo firme, skrajšane firme, ustanovite-
ljev, zastopnikov in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5864534
Firma: GRAM – CARGO, družba za

proizvodnjo in storitve, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: GRAM – CARGO,

d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanoviteljica: Rutar Andreja, izstopila

20. 3. 1996, in Gužič Ladislav, izstopil 15.
9. 1997; Gužič Mojca, Izola, Šared 29b,
izstopila iz d.n.o. in vstopila v d.o.o. 15. 9.
1997, vložila 1,510.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rutar Andreja, razrešena 20. 3.
1996; Gužič Mojca, razrešena 20. 3. 1996
kot družbenica in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev; direktor
Gužič Ladislav, razešen 15. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 7. 4. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-204368
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00093 z
dne 30. 3. 1998 pri subjektu vpisa HOTELI
PALACE, d.d., Portorož, Obala 45, se-
dež: Obala 45, 6320 Portorož, pod vlož-
no št. 1/00951/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, ti-
pa zastopnika, članov nadzornega sveta in
statuta s temile podatki:

Matična št.: 5006104
Firma: HOTELI PALACE, d.d., Porto-

rož, Obala 43
Sedež: 6320 Portorož, Obala 43
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Daneu Danilo, Portorož, Liminjan-
ska 91, ki od 30. 12. 1997 kot generalni
direktor – član uprave zastopa družbo bez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kohek Ignac,
Prašnikar Janez, Pučnik Janko, Faust Tatja-
na in Domio Marino, izstopili 9. 12. 1997;
Tomaž Aljoša, predsednik nadzornega sve-
ta, Žnidaršič Kranjc Alenka, Špiler Kaja, Bajt
Aljoša in Fatorič Evelino, vstopili 9. 12.
1997, ter Cetin Turk Estera, izstopila in po-
novno vstopila 9. 12. 1997.

Sprememba statuta (prečiščeno besedi-
lo) z dne 15. 12. 1997.

Rg-204371
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00283 z
dne 3. 4. 1998 pri subjektu vpisa ALONS,
marketing in zastopništvo,d.o.o., Izola,
Drevored 1. maja bb, sedež: Drevored 1.
maja bb, 6310 Izola, pod vložno št.
1/02143/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala, vložkov ter dejavnosti družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5515327
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Sedež: 6310 Izola, Drevored 1. ma-
ja 4a

Osnovni kapital. 5,264.626 SIT
Ustanovitelja: Tonejc Slavko, vložil

3,948.469,50 SIT, in Tonejc Boris, vložil
1,316.156,50 SIT, oba iz Izole, Ulica Aloj-
za Valenčiča 12, vstopila 30. 3. 1991, od-
govornost. ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1998: 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniš-
ko opremo; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;

7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki. Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-204372
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00317 z
dne 3. 4. 1998 pod št. vložka 1/05427/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1274031
Firma: C & B DECOR – gradbeništvo,

trgovina, turizem in poslovne storitve,
Calcagnini, k.d.

Skrajšana firma: C & B DECOR, Cal-
cagnini, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6310 Izola, Sončna pot 14
Ustanovitelja: Calcagnini Osvaldo, Fal-

conara (AN), Italija, Via Piero Gobetti 11, ki
odgovarja s svojim premoženjem, in en ko-
manditist, vstopila 13. 2. 1998.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Calcagnini Osvaldo, ki kot komple-
mentar zastopa družbo brez omejitev, in pro-
kurist Bajc Marijan, Izola, Sončna pot 14,
imenovana 13. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1998: 1440
Pridobivanje soli; 4521 Splošna gradbena
dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,

navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

Rg-204779
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00822 z
dne 22. 4. 1998 pri subjektu vpisa AGRO-
SERVIS, servisiranje, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o., sedež: Sermin 7a, 6000
Koper, pod vložno št. 1/00600/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev de-
javnosti in spremembo pooblastil zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5147069
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Smrdelj Anton, Koper, Bošamarin 30,
ki od 27. 3. 1997 zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1998: 2931
Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev.

Rg-204780
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00148 z
dne 15. 4. 1998 pri subjektu vpisa FIDATA
– Svetovanje in posredovanje, d.o.o.,
Portorož, sedež: Obala 132, 6320 Por-
torož, pod vložno št. 1/03003/00 vpisalo
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v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5599776
Firma: FIDATA – svetovanje, posredo-

vanje, Halik in Valand, d.n.o., Portorož
Skrajšana firma: FIDATA, Halik in Va-

land, d.n.o., Portorož
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Seča 194a
Osnovni kapital: 10.226 SIT
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1998: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7470 Čiščenje stavb; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-204782
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00582 z
dne 14. 4. 1998 pri subjektu vpisa PRI-
MORSKE NOVICE, Časopisno-založniš-
ka družba, d.o.o., Koper, Azienda gior-
nalistico – editoriale, s.r.l., Capodistria,
sedež: Ul. OF št. 12, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00340/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5048885
Ustanovitelj: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, izstop 14. 6. 1996;
INFOND – CENTER, pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., Maribor, Trg svobode
6, vstop 14. 6. 1996, vložek 3,699.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-204789
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/002166
z dne 17. 4. 1998 pri subjektu vpisa VITA,
Center za pospeševanje kreativnosti in
naravno življenje, d.o.o., Koper, Župan-
čičeva 39, sedež: Župančičeva 39, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01197/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz d.o.o. v zavod, spremembo firme in
skrajšane firme ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5370442
Firma: VITA, Zavod za kulturo in izo-

braževanje
Skrajšana firma: VITA, zavod, Županči-

čeva 39, Koper
Pravnoorg. oblika: zavod

Ustanoviteljica: Dobrinja Leda, Koper,
Župančičeva 39, izstopila iz d.o.o. in vsto-
pila v zavod 25. 8. 1994, odgovornost: od-
govarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniš-
ko ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
92511 Dejavnost knjižnic; 92512 Dejav-
nost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-204795
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03363 z
dne 15. 4. 1998 pri subjektu vpisa
MIX-CAR, popravila motornih vozil, za-
stopstvo in trgovina, d.o.o., sedež: Smok-
vica 1, 6272 Gračišče, pod vložno št.
1/03196/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah: povečanje osnovnega kapita-
la in vložka, spremembo družbenikov, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti in uskladitev akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5637074
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelj: Veljak Miro, Koper, Bazo-

viška 22, vstop 25. 2. 1992, vložek
1,608.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Stolli Luccio, izstop 3. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1998: 0130
Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdr-
ževanje parkov, vrtov in zelenih športnih po-
vršin; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Proi-
zvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2215 Drugo založništvo; 2512 Obnav-
ljanje in protektiranje gum za vozila; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Sploš-
na mehanična dela; 3410 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih os-
tankov in odpadkov; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
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drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiš-
čenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7450 Dejavnost agencij
za zaposlovanje in posredovanje delovne
sile; 7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-204797
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03393 z
dne 10. 4. 1998 pri subjektu vpisa IREX,
d.o.o., podjetje za zunanjo in notranjo
trgovino, Sežana, Žirje 1, sedež: Žirje 1,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/01464/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah:
povečanje osnovnega kapitala in vložka, us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega ak-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5411483
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanoviteljica: Kocjan Irena, Sežana,

Žirje 27d, vstop 20. 1. 1990, vložek
1,526.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina

na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-204809
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00045 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa TEA –
Trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.,
Portorož, sedež: Liminjanska 89, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/03469/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5669251
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo
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s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;

55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih –
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Rg-204811
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00050 z
dne 9. 4. 1998 pri subjektu vpisa ČRNI
BOR, kooperacija, trgovina in finančne
storitve, d.o.o., Sežana, Partizanska 17,
sedež: Partizanska 17, 6210 Sežana,
pod vložno št. 1/02327/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5508584
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1711 Priprava in predenje vlaken bom-
bažnega tipa; 1712 Priprava in predenje
mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Pri-
prava in predenje česanke iz vlaken volne-
nega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1715 Sukanje in priprava na-
ravne svile ter sukanje in teksturiranje sinte-
tične ali umetne filamentne preje; 1716
Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Pripra-
va in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721
Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 1724 Tka-
nje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tek-
stilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proi-
zvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja

drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenar-
skih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marnih obliki; 2417 Proizvodnja sintetične-
ga kavčuka v primarni obliki; 2451 Proi-
zvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2511 Proizvod-
nja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Ob-
navljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 2681 Proizvodnja brusilnih sredstev;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja druge-
ga orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proi-
zvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Proi-
zvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proi-
zvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2971 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
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Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Proi-
zvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-

belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-

tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih –
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Rg-204812
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00055 z
dne 14. 4. 1998 pri subjektu vpisa NORD,
Export-Import, Prodaja domačega in tu-
jega blaga, d.o.o., Portorož, Pacug 17b,
sedež: Pacug 17b, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/02865/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5587379
Dejavnost, vpisana 14. 4. 1998: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predela-
va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1542 Proi-
zvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
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maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alko-
hola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje os-
trešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in

krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost

cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 60211 Mestni in primestni potniški pro-
met na rednih linijah; 60212 Medkrajevni
potniški cestni promet na rednih linijah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne dejav-
nosti v vodnem prometu; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 92712 Dejavnost
igralnic.
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Vpišejo se omejitve pri dejavnostih –
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice; 74.12: razen re-
vizijske dejavnosti; 92.712: samo igre na
igralnih avtomatih zunaj igralnic.

Rg-204813
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00065 z
dne 21. 4. 1998 pri subjektu vpisa WIGOR,
storitve, trgovina in zastopanje, d.o.o.,
Koper, sedež: Pobeška cesta 7, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01205/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5390699
Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123
Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijs-
tvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribiš-
tvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proi-
zvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1772 Proi-
zvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proi-
zvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1930 Proizvodnja
obutve; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov,
d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402

Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-

gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6110 Po-
morski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih –
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-204814
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00072 z
dne 9. 4. 1998 pri subjektu vpisa LEVAN-
TE, Podjetje za ribištvo, trgovino in stori-
tve, d.o.o., Portorož, sedež: Pot pomorš-
čakov 17, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/03714/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5707706
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5133 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
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njavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih –
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Rg-204816
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00075 z
dne 20. 4. 1998 pri subjektu vpisa PEGRA-
REZ, Trgovina in gradbeništvo, d.o.o.,
Izola, sedež: Oljčna 7, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/04711/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev ustanovnega
akta z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5838509
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Pečnik Marija, razrešena 10. 1.
1997; direktor Pečnik Janko, Izola, Oljčna
7, imenovan 10. 1. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska

dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;

7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih –
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice; 74.12: razen re-
vizijske dejavnosti.

Družbena pogodba usklajena z zakonom
z dne 10. 1. 1997.

Rg-204817
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00177 z
dne 27. 3. 1998 pri subjektu vpisa ADRIA-
TIC, Zavarovalna družba, d.d., Koper, Po-
slovna enota Nova Gorica, sedež: Tumo-
va 5, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/01555/06 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5063361012
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Premrl Silvester, razrešen 1. 1.
1997; direktor Rijavec Sanislav, Šempeter
pri Gorici, Na Pristavi 5, imenovan 1. 1.
1997, zastopa poslovno enoto v okviru nje-
ne dejavnosti neomejeno.

Rg-204818
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00207 z
dne 20. 4. 1998 pri subjektu vpisa
M-KONTI, knjigovodsko finančni servis
in trgovina, d.o.o., sedež: Dantejeva 2,
6310 Izola, pod vložno št. 1/02857/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in razširitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5579503
Sedež: 6310 Izola, Obrtna ulica 9
Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev.

Rg-204819
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00310 z
dne 7. 4. 1998 pri subjektu vpisa MODE-
EXPRESS, Transport in špedicija, d.o.o.,
Koper, sedež: Goriška 13, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01618/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah: povečanje osnov-
nega kapitala in vložkov, spremembo druž-
benikov, spremembo in uskladitev dejavno-
sti ter uskladitev akta s temile podatki:

Matična št.: 5739322
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelji: Vigini Emilio, izstopil 24.
12. 1996; Stojmanovski Časlav, Koper, Go-
riška 13, vstopil 5. 7. 1990, vložil 975.000
SIT, in Stojmanovski Dragi, Kumanovo, Ma-
kedonija, Đuro Đakovič 1, vstopil 22. 9.
1993, vložil 525.000 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 7. 4. 1998: 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usn-
jem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-

na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih –
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-204822
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00386
zdne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa
MEDICINSKA OPREMA IN PRIPOMOČKI,
AUDIOVOX, d.o.o., sedež: Sončna pot
14a, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/04695/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika, spremembo po-
slovnih deležev, spremembo podatkov pri
družbeniku in spremembo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5835402
Firma: MEDICINSKA OPREMA IN

PRIPOMOČKI, AUDIOVOX, d.o.o.
Ustanovitelji: Tulliach Egidio, izstopil 11.

3. 1997; Krajnc Matjaž, Portorož, Seča
194b, vložil 3,354.577,60 SIT, Ujčič Cvet-
ka, Portorož, Obala 130, Lucija, vložila
303.577,60 SIT, in Ugrin Franco, Trst, Itali-
ja, Via Paisiello 5/1, vložil 1,982.940,40
SIT – vstopili 18. 1. 1994, odgovornost. ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3310 Proizvodnja me-
dicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 5274 Druga popravila, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7481 Fotografska
dejavnost; 85122 Specialistična ambulant-
na dejavnost; 85141 Samostojne zdravstve-
ne dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki;
85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 33.10:
samo medicinski pripomočki skupine D.

Rg-204825
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00519 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa INDAG
– Trgovina z industrijskimi agregati in
opremo, d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje
38, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03852/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5732999
Firma: VEGEHA – Trgovina z industrij-

skimi agregati in opremo, d.o.o.
Skrajšana firma: VEGEHA, d.o.o.
Ustanovitelj: Šilović Marijan, izstop 8. 4.

1997; Grilc Janez, Koper, Cesta na Marko-
vec 53, vstop 8. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-204827
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00543 z
dne 17. 4. 1998 pri subjektu vpisa EMEL,
d.o.o., Knjigovodske in računovodske
storitve, trgovina in turizem, Izola, Polje
5i, sedež: Polje 5i, 6310 Izola, pod vlož-
no št. 1/02445/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov in de-
ležev ter spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5519071
Ustanovitelji: MARKETING GALEB,

d.o.o., Izola, Elvire Vatovec 4, vstopil 30.
6. 1992, vložil 1,293.571 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Babič Dorjana, izstopila
8. 4. 1997; Koren Klavdija, Portorož, Ko-
gojeva ul. 12, vložila 283.522 SIT, in Milko-
vič Ema, Izola, Jagodje 42a, vložila
194.922 SIT – vstopili 17. 5. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Babič Dorjana, razrešena 8. 4.
1997; direktorica Koren Klavdija, imenova-
na 8 .4. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-204828
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00539 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa FBI –
FURLAN BORIS INTERNATIONAL, glas-
bena produkcija, d.o.o., Izola, sedež:
Kraška 8, 6310 Izola, pod vložno št.
1/02026/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenikov in vložkov ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5491045
Firma: FBI – FURLAN BORIS INTER-

NATIONAL, glasbena produkcija, d.o.o.
Skrajšana firma: FBI, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Bonini 4
Ustanovitelj: Bužan Ervin, izstop 19. 3.

1997; Furlan Boris, Koper, Pahorjeva 32,
vstop 20. 9. 1990, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve.

Rg-204834
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00890 z
dne 21. 4. 1998 pri subjektu vpisa NITA,
Podjetje za navtični turizem, d.o.o., Pi-
ran, Oljčna pot 15, sedež: Oljčna pot 15,
6330 Piran, pod vložno št. 1/00918/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, družbenikov in
vložkov, spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti, pro-
kurista in uskladitev aktov z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5332010
Osnovni kapital: 3,370.000 SIT
Ustanovitelja: AUTO SPURKEL FRANZ

SPURKEL, KOMANDITGESELLSCHAFT,
Bochum, Nemčija, Poststrasse 20-28, iz-
stopil 11. 6. 1997; Tolja Jana, Piran, Oljč-
na pot 15, vstopila 1. 12. 1989, in Gašpar
Gordan, Piran, Regentova 12, vstopil 31.
5. 1993, vložila po 1,685.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Gašpar Gordan, imenovan 11. 6.
1997.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;

5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih –
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice.

Družbena pogodba, usklajena z za-
gonom o gospodarskih združbah z dne 11.
6. 1997.

Rg-204836
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00893 z
dne 20. 4. 1998 pri subjektu vpisa TRAN-
SKOP – Trgovsko in špedicijsko podjet-
je, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrež-
je 30a, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02554/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala in vložka, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5534305
Sedež: 6000 Koper, Ankaranska 7

(Kamion. terminal)
Osnovni kapital: 32,254.000 SIT
Ustanovitelj: Kajtazović Esad, Črni Kal,

Dol pri Hrastovljah 5, vstop 25. 10. 1991,
vložek 32,254.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kaj-
tazović Esad, razrešen 25. 11. 1997 kot
namestnik direktorice in imenovan za pro-
kurista.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
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obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6030 Cevovodni trans-
port; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-204838
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00906 z
dne 21. 4. 1998 pri subjektu vpisa INKO-
TERM, Podjetje za inženirske storitve,
d.o.o., Koper, Santorijeva 7a, sedež: San-
torijeva 7a, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02795/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5610028
Firma: INKOTERM, Podjetje za inže-

nirske storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 4534

Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-204839
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00919 z
dne 22. 4. 1998 pri subjektu vpisa MODRA
LINIJA, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., Koper, v angleščini: MODRA LI-
NIJA, Entrusted investment fund, Ltd.
Koper, sedež: Pristaniška 8, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/04873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala na podlagi odobrenega ka-
pitala in spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5853249
Osnovni kapital: 3.241,182.000 SIT
Čistopis statuta z dne 2. 7. 1997.

Rg-204841
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01044 z
dne 21. 4. 1998 pri subjektu vpisa
M-KONTI, knjigovodsko finančni servis
in trgovina, d.o.o., sedež: Obrtna ulica 9,
6310 Izola, pod vložno št. 1/02857/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in poslovnega de-
leža ter spremembo ustanovnega akta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5579503
Osnovni kapital: 16,624.000 SIT
Ustanoviteljica: Žužek-Zamida Marjetka,

Izola, Oktobrske revolucije 31, vstop 5. 3.
1992, vložek 16,624.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Čistopis akta o ustanovitvi z dne 23. 7.
1997.

Rg-204844
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01433 z
dne 31. 3. 1998 pri subjektu vpisa ADRIA
– CONVENT, Turistično gostinsko pod-
jetje, d.o.o., Ankaran, sedež: Jadranska
25, 6280 Ankaran, pod vložno št.
1/02575/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5534275
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Marinkovič Dragan, razrešen 1. 10.
1997; direktor Zimic Zavratnik Marjan, An-
hovo, Bevkova ulica 75, Deskle, imenovan
17. 3. 1998, zastopa družbo brez omejitev,
razen za sklepanje pravnih poslov, katerih
vrednost presega 1,000.000 SIT, za kar
mora imeti soglasje predsednika zbora us-
tanoviteljev, ter odsvajanje in obremenjeva-
nje nepremičnin, za kar mora biti posebej
pooblaščen s sklepom zbora ustanoviteljev.

Rg-204845
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01470 z
dne 31. 3. 1998 pri subjektu vpisa PRO-
MO, d.o.o., proizvodnja dvokoles, Koper,
sedež: Šmarska cesta 4, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02182/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5499950
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Vidmar Iztok, razrešen 15. 6. 1997;
direktor Obda Iztok, Koper, Dekani 278,
imenovan 15. 6. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-204847
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01581 z
dne 6. 4. 1998 pri subjektu vpisa JAVNI
ZAVOD ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE –
GASILSKA BRIGADA KOPER, sedež:
Ljubljanska ul. 6, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/00575/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in
pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5241626
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Dujc Andrej, razrešen 30. 11. 1997;
direktor Maršič Dorijan, Koper, Ulica gene-
ralna Levičnika 34a, imenovan 1. 12. 1997,
kot direktor-poveljnik le s predhodnimi so-
glasji pristojnega organa lahko sklene po-
sle, ki se nanašajo na: pravni promet z ne-
premičninami, ki so bile na brigado prene-
šene kot osnovni vložek; izdajanje vrednost-
nih papirjev; zadolževanje, ki presega 10 %
osnovnega kapitala; opravljanje operativnih
nalog gasilstva izven območja ustanovitelja.

Rg-204851
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01626 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa PORT
TRADING, posredništvo in trgovina na
debelo, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo na-
brežje 83, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04964/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslov-
nih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5903998
Ustanoviteljica: Prosta cona Koper,

d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje 38, izstop
27. 11. 1997; LUKA KOPER, prekladanje,
skladiščenje in druge pristaniške storitve,
delniška družba, Koper, Vojkovo nabrežje
38, vstop 27. 11. 1997, vložek
10,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-204853
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01643 z
dne 7. 4. 1998 pri subjektu vpisa JAVNI
ZAVOD ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE –
GASILSKA BRIGADA KOPER, sedež:
Ljubljanska ul. 6, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/00575/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z odlokom: spre-
membo imena in ustanovitelja ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5241626
Firma: JAVNI ZAVOD GASILSKA

BRIGADA KOPER, ENTE PUBBLICO VI-
GILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA

Ustanoviteljica: Skupščina Skupnosti
obalnih občin, Koper, Trg revolucije št. 4,
izstop 23. 4. 1997; Mestna občina Koper,
Koper, Verdijeva 10, vstop 23. 4. 1997,
odgovornost: odgovarja do določene višine.

Dejavnost, vpisana 7. 4. 1998: 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 75252 Poklicno in prostovoljno
gasilstvo; 75253 Druge oblike zaščite in
reševanja; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Odlok Mestne občine Koper o ustanovi-
tvi št. 028-1/97 z dne 23. 4. 1997.
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Rg-204857
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01589 z
dne 6. 4. 1998 pri subjektu vpisa SIT –
Strojni inženiring in trgovina, d.o.o., Se-
čovlje, sedež: Dragonja 80, 6333 Se-
čovlje, pod vložno št. 1/01368/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in vložkov ter spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5389674
Osnovni kapital: 17,836.440 SIT
Ustanovitelja: Dobrila Vincen, Sečovlje,

Dragonja 80, in Sarič Božo, Tolmin, Preko-
morskih brigad 7, vstopila 15. 5. 1990,
vložila po 8,918.220 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, izbrisana 6. 4. 1998: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-204862
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01655
zdne 20. 4. 1998 pri subjektu vpisa
MAXIKONTO – Gradbeni in knjigovodski
inženiring, d.o.o., Koper, sedež: Za gra-
dom 14, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00726/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5294428
Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 1421

Pridobivanje gramoza in peska; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja
izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663
Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2681 Proizvodnja brusilnih sredstev; 2682
Priozvodnja drugih nekovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji

kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih –
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Rg-204867
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00133 z
dne 9. 4. 1998 pri subjektu vpisa MDM
TRADE – Trgovina in storitve, d.o.o., Se-
žana, sedež: Partizanska 50, 6210 Se-
žana, pod vložno št. 1/02781/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, družbenikov in dele-
žev, uskladitev dejavnosti, spremembo ome-
jitev zastopnika in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5568692
Firma: AEB, Trgovina in storitve,

d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: AEB, d.o.o., Sežana
Ustanovitelja: Vodopivec Matjaž, Dutov-

lje, Tomaj 95a, vstop 4. 12. 1991, vložek
1,350.000 SIT, in AEB, s.p.a., Brescia, Ita-
lija, Via Vittorio Arici 92, vstop 15. 1. 1998,
vložek 150.000 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vodopivec Matjaž, ki od 15. 1. 1998
zastopa družbo z omejitvijo, da za nakup ali
prodajo nepremičnin, najemanje posojil in
kreditov, dajanje posojil ali prevzemanje po-
roštev in podeljevanje prokure potrebuje so-
glasje skupščine.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
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kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-

na na drobno zunaj prodajaln; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Čistopis družbene pogodbe z dne 15.
1. 1998.

Rg-204870
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00215 z
dne 16. 4. 1998 pri subjektu vpisa MI-
HAJLOVIČ & DRUGI – ANIS BIRO, po-
slovne storitve, d.n.o., sedež: Kolomban
63, 6280 Ankaran, pod vložno št.
1/03623/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o.: spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala in vložkov, spre-
membo družbenikov in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5692954
Firma: ANIS BIRO, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: ANIS BIRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Cankarjeva 4
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Mihajlovič Nenad, izsto-

pil 21. 1. 1998; Mihajlovič Anica, izstopila
iz d.n.o. in vstopila v d.o.o., 21. 1. 1998,
vložila 765.000 SIT, in Mihajlovič Jasmina,
vstopila 21. 1. 1998, vložila 735.000 SIT,
obe iz Ankarana, Kolomban 63, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Mihajlovič Nenad, razrešen 21. 1.
1998; Mihajlovič Anica, razrešena 21. 1.
1998 kot družbenica in imenovana za pro-
kuristko, ter direktorica Mihajlovič Jasmina,
imenovana 21. 1. 1998, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-204872
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00406 z
dne 9. 4. 1998 pri subjektu vpisa METLI-
CA, podjetje za čiščenje in vzdrževanje,
d.o.o., Koper, sedež: Kolarska 1, 6000
Koper, pod vložno št. 1/02375/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5533139
Sedež: 6000 Koper, Ulica 15. ma-

ja 14.

Rg-204873
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00488 z
dne 9. 4. 1998 pri subjektu vpisa NOVA-
TECH, trgovina, zastopstva in storitve,
d.o.o., sedež: Škocjanska pot 3, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01291/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5384133
Sedež: 6280 Ankaran, Srebrničeva

ulica 13.

Rg-205139
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02691 z
dne 15. 5. 1998 pri subjektu vpisa AVTO-
PLUS, trgovina in servisi, d.d., Koper,
sedež: Istrska cesta 55, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/02360/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5516684
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT.

Rg-205140
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00104 z
dne 21. 5. 1998 pri subjektu vpisa ADRIA
SERVICE IZOLA, inženiring – površinska
zaščita, d.o.o., sedež: Cankarjev drevo-
red 23, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/00763/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah: spremembo družbenikov
in osnovnega kapitala, spremembo dejav-
nosti, prokuro ter uskladitev ustanovnega
akta s temile podatki:

Matična št.: 5327334
Osnovni kapital. 5,854.000 SIT
Ustanoviteljica: ADRIA SERVISE S.R.L.

TRIESTE, Trst, Italija, Via delle Zudecche 1,
izstop 15. 12. 1994; LADJEDELNICA IZO-
LA, d.o.o., Izola, Cankarjev drevored 23,
vstop 21. 6. 1993, vložek 5,854.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Orel Vilijem, Koper, Erjavčeva 2, ime-
novan 15. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvod-
nja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4825 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
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la; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6110 Pomorski promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
92621 Dejavnost marin.

Rg-205143
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00364 z
dne 21. 5. 1998 pri subjektu vpisa CITRO-
PRES, proizvodnja sokov, d.o.o., Koper,
sedež: Cesta 2. oktobra 7, Bertoki, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04169/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-

novnega kapitala in vložka, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo ustanovnega akta s temile
podatki:

Matična št.: 5766826
Osnovni kapital: 2,340.000 SIT
Ustanovitelj: Petrinja Miran, Portorož,

Istrskega odreda 54, vstop 25. 5. 1993,
vložek 2,340.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1552 Proizvodnja sladoleda;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1584 Pro-
izvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1594 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 1595 Proizvodnja drugih než-
ganih fermentiranih pijač; 1598 Proizvod-
nja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-

nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73201 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 – Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice in zastavljalnice.

Sprememba ustanovnega akta (prečišče-
no besedilo) z dne 30. 3. 1995.

Rg-205144
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00489 z
dne 21. 5. 1998 pri subjektu vpisa DOM
UPOKOJENCEV POSTOJNA, p.o., sedež:
Rožna 10, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/00056/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje v javni socialno
varstveni zavod in spremembo firme, usta-
noviteljico in spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5050588
Firma: DOM UPOKOJENCEV PO-

STOJNA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slove-

nije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop
6. 5. 1993, odgovornost:  odgovarja do do-
ločene višine.
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Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki; 85311 Dejavnost
domov za starejše; 85324 Druge socialne
dejavnosti.

Rg-205146
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00577 z
dne 21. 5. 1998 pri subjektu vpisa MA-
RIMEX, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., sedež: Kopališko nabrežje 4,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00735/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in deležev ter uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5296854
Ustanovitelji: Rodman Moreno, Koper,

Cesta na Markovec 14, in Kosmina Igor,
Koper, Letoviška pot 12, vstopila 20. 6.
1994, vložila po 2,021.125 SIT, ter Bobek
Mavricij, Koper, Partizanska 7e, vstopil
12. 5. 1995, vložil 212.750 SIT – odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s

kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5512 Dejavnost hotelov brez

restavracije; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 7511 De-
javnost uprave; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 – Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-205148
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00675 z
dne 5. 5. 1998 pri subjektu vpisa IMO –
INSO, družba za upravljanje, pridobiva-
nje, oddajanje in trženje nepremičnin,
d.o.o., Koper, sedež: Prešernov trg 3,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04694/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža in
pooblastil zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5842301
Firma: NSO – družba za upravljanje,

pridobivanje in trženje nepremičnin,
d.o.o., Koper

Skrajšana firma: NSO, d.o.o., Koper
Sedež: 6000 Koper, Verdijeva št. 6
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šale Vilijem, Ankaran, Bevkova ul. 42,
ki od 23. 7. 1996 zastopa in predstavlja
družbo in sklepa vse pogodbe v imenu in za
račun družbe brez omejitev, razen pogodb
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o odsvojitvi ali obremenitvi nepremičnin
družbe, pogodb o najemanju ali dajanju po-
sojil in prevzemanju poroštev ali drugih po-
slov, ki bi družbo obremenili za več kot 100
% osnovnega kapitala, o prenosu pravic
družbe na tretjo osebo, o izplačilu preduj-
mov na račun dobička družbe in o imenova-
nju ali razreševanju delavcev s posebnimi
pooblastili, ki jih lahko sklene le na podlagi
predhodnega sklepa skupščine družbe.

Rg-205150
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00874 z
dne 4. 5. 1998 pri subjektu vpisa
SUHOZEMNI TERMINAL SEŽANA, inže-
niring, svetovanje, vzdrževanje in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/00538/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov in vložkov s temile po-
datki:

Matična št.: 5062900
Ustanovitelji: Kovačič Tihomir, Dutovlje,

Voglje 29, vstopil 27. 12. 1994, vložil
1,591.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Kovačič Mirko, izstopil 16. 2. 1996,
in Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljub-
ljana, izstopil 20. 6. 1996; MODRA LINIJA,
pooblaščena investicijska družba, d.d., Ko-
per, Pristaniška 8, vstopila 20. 6. 1996,
vložila 2,160.000 SIT, PROJEKT NOVA
GORICA, podjetje za inženiring, urbanizem
in geodezijo, d.d., Nova Gorica, Kidričeva
9a, vstopil 1. 8. 1996, vložil 1,177.254
SIT, INFOND-CENTER, pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d., Maribor, Trg svobode
6, vstopil 11. 10. 1995, vložil 982.746 SIT,
in SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE
KRAŠKI ZIDAR, d.d., Sežana, Cestana Le-
nivec 4, vstopilo 1. 8. 1996, vložilo
784.116 SIT, CETIS, grafično podjetje,
d.o.o., Celje, Čopova ulica 24, vstopil
13. 8. 1996, vložil 1,181.575 SIT, in
INFOND-STOLP PID, Pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., Maribor, Trg svobode
6, vstopil 11. 7. 1995, vložil 2,354.309
SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-205152
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00911 z
dne 8. 5. 1998 pod št. vložka 1/05442/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5970601
Firma: GAL 1, trgovina in poslovne

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GAL 1, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6276 Pobegi, Poljane 8
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štuva Milan in Štuva Pe-

ter, oba iz Pobegov, Poljane 8, vstopila 8. 4.
1998, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Štuva Peter, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Štuva Milan, imenova-
na 8. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-

bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na

debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
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premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pa-
kiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 74.12 je izv-
zeta revizijska dejavnost.

Rg-205161
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01239 z
dne 5. 5. 1998 pri subjektu vpisa JUKI
COMMERCE, komerciala, trgovina,
d.o.o., Izola, sedež: Osojna pot 2, 6310
Izola, pod vložno št. 1/00995/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5345618
Dejavnost, vpisana 5. 5. 1998: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-

sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-

mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 92712 Dejavnost igral-
nic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.; 9500 Zasebna go-
spodinjstva z zaposlenim osebjem.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 92.712 – De-
javnost igralnic, opravlja družba dejavnost:
samo igralni avtomati zunaj igralnic.

Rg-205163
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00076 z
dne 6. 5. 1998 pri subjektu vpisa KEMI-
PLAS, kemična industrija in trgovina,
d.o.o., sedež: Dekani 3a, 6271 Dekani,
pod vložno št. 1/01788/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnih
vložkov s temile podatki:
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Matična št.: 5448794
Ustanovitelja: Kemokomplex Handelsge-

sellschaft fur Chemische Erzeugnisse mb-
H, Frankfurt, Bockenheimer Anlage 36, vs-
top 1. 7. 1993, vložek 501,187.673 SIT,
in FINOR, Svetovanje in opravljanje finanč-
nih poslov, d.o.o., Koper, Koper, Prista-
niška 14, vstop 21. 1. 1991, vložek
151,256.021,70 SIT – odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-205164
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00139 z
dne 8 .5. 1998 pri subjektu vpisa ERAL,
proizvodnja, trgovina, uvoz in izvoz,
d.o.o., Globočnikova 24, Postojna, se-
dež: Globočnikova 24, 6230 Postojna,
pod vložno št. 1/04472/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5835160
Firma: ERAL, proizvodnja, trgovina,

uvoz in izvoz, d.o.o., Postojna
Sedež: 6230 Postojna, Kolodvor-

ska 28
Dejavnost, vpisana 8. 5. 1998: 21210

Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 21220 Pro-
izvodnja gospodinjskih higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 21240
Proizvodnja tapet; 21250 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo ti-
skarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 25220 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 28400 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 28720 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 51140 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-205166
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00278 z
dne 18. 5. 1998 pri subjektu vpisa INTER-
FIN, svetovanje in opravljanje finančnih
poslov, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška
8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01062/00 vpisalo v sodni register te-

ga sodišča spremembo družbenikov in po-
slovnih vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5350581
Ustanovitelji: Klemše Polona, Klemše

Jan, Kragelj Olga, Kragelj Grega, Knez Kar-
lo, Rot Robert in Žitko Tina, izstopili, 25. 7.
1997; Klemše Leon, Kragelj Igor, Knez Bo-
jan, Rot Zvezda in Ždralič Žarko, izstopili
4. 5. 1998, ter Žitko Toni, izstopil 25. 7.
1998; Žitko Sonja, Koper, Vanganel 63,
vstopila 31. 5. 1994, vložila 20.000 SIT,
ter Primorski finančni center – INTERFIN,
d.o.o., Koper, in Primorski skladi, d.o.o.,
Koper, oba iz Kopra, Pristaniška ulica št. 8,
vstopila 4. 5. 1998, vložila po 3,190.000
SIT – odgovornost: ne  odgovarjajo.

Rg-205167
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00398 z
dne 6. 5. 1998 pri subjektu vpisa OBNOVA
– Gradbeništvo, d.o.o., Piran, sedež: Te-
slova 1, 6330 Piran, pod vložno
št. 1/02701/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah: povečanje osnovnega ka-
pitala in vložka, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
zastopnikov in uskladitev ustanovnega akta
s temile podatki:

Matična št.: 5813379
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ignjatović Zoran, Piran, Te-

slova 1, vstop 18. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Ignjatović Jelka, Piran, Teslova 1,
imenovana 11. 3. 1997.

Dejavnost, vpisana 6. 5. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-205168
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00404 z
dne 18. 5. 1998 pod št. vložka
1/05447/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5943272

Firma: LES3, trgovina, posredništvo,
proizvodnja, d.o.o.

Skrajšana firma: LES3, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Tržaška 35
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kocman Roberto, Postoj-

na, Volaričeva ulica 24, Mezgec Marko, Piv-
ka, Trnje 1, in Može Škapin Nataša, Pre-
stranek, Ulica Ivana Vandala 1, vstopili 9. 5.
1996, vložili po 500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mezgec Marko, imenovan 9. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
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na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnič-
no svetovanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/28099/00 s firmo: LES3, tr-
govina, posredništvo, proizvodnja, d.o.o.,
Rakek.

Rg-205171
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00567 z
dne 7. 5. 1998 pri subjektu vpisa REVAL –
Trgovina, turizem in storitve, d.o.o., Por-
torož, sedež: Pot pomorščakov 15d,
6320 Portorož, pod vložno
št. 1/02599/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenikov, vložkov, dejavno-
sti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5545161
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Križman Lara, Piran, Raz-

gled 9, vstopila 4. 12. 1991, Apollonio
Zvest, Portorož, Pot pomorščakov 15d, ter
Apollonio Davor in Praprotnik Mojca, oba iz
Portoroža, Senčna pot 10a, vstopili 18. 4.
1997 – vložili po 2,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Apollonio Davor, imenovan 18. 4.
1997.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgo-
vina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki.

Rg-205173
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00592 z
dne 7. 5. 1998 pri subjektu vpisa MANY-
BAN, Storitveno podjetje, d.o.o., Koper,
sedež: Ferrarska 10, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04586/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža,
uskladitev dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5820600
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška uli-

ca 2
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 50103

Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;

50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 – Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvo, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice, zastavljalnice. Pri dejavno-
sti 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Sprememba družbene pogodbe (čisto-
pis) z dne 24. 4. 1997.

Rg-205174
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00600 z
dne 7. 5. 1998 pri subjektu vpisa
KOTORNA-IMPO, oprema gostinskih
obratov z napravami in s potrošnim ma-
terialom, d.o.o., sedež: Gračišče 1, 6272
Gračišče, pod vložno št. 1/04574/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5815851
Ustanovitelj: Lesjak Adolf, Portorož,

Senčna pot 28, vstop 14. 2. 1995, vložek
303.750 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Trgovsko podjetje METALKA TRADING,
p.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, izstop 24. 4.
1997.
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Rg-205176
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00605 z
dne 7. 5. 1998 pri subjektu vpisa MEGA,
d.o.o., trgovina, export-import, sedež:
Cesta na Markovec 23, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/03140/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča skrajšano firmo, spre-
membo sedeža, povečanje osnovnega ka-
pitala, izstop družbenika, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5636388
Skrajšana firma: MEGA, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-

je 30
Osnovni kapital: 16,399.000 SIT
Ustanoviteljica: Petrič Božo, izstop 9. 4.

1997; Bradač Tanja, Škofije, Plavje 20, vs-
top 1. 7. 1993, vložek 16,399.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno

opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52472 Trgovi-
na na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71403 Izposojanje drugih iz-

delkov široke porabe; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-205178
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00714 z
dne 12. 5. 1998 pri subjektu vpisa SLO-
MIN, holdinška družba, d.d., sedež: Zore
Perello Godina 2, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/04871/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5876281
Člana nadzornega sveta: Ruttenstorfer

Wolfgang in Kenda Srečko sta izstopila
20. 5. 1997.

Rg-205185
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01517 z
dne 4. 5. 1998 pri subjektu vpisa GEA –
Podjetje za zaključna dela v gradbeniš-
tvu in trgovino, d.o.o., sedež: Obrtna co-
na Šalara b. št., 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00857/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5331536
Sedež: 6000 Koper, Cesta na Marko-

vec 2
Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 2030

Stavbno mizarstvo; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-205183
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00936 z
dne 21. 5. 1998 pri subjektu vpisa BANKA
KOPER, d.d., dvojezična firma: BANKA
KOPER, d.d. – s.p.a., sedež: Pristaniška
14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00490/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo tipa zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5092221
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Čok

Vojko, Škofije, Plavje št. 6, razrešen 2. 7.
1997 kot direktor in imenovan za predsed-
nika uprave, ki zastopa družbo brez omeji-
tev, in Valentič Darjo, Koper, Nazorjev trg
1, razrešen 26. 6. 1997 kot pomočnik di-
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rektorja in imenovan za zastopnika, ki kot
izvršni direktor odslej predstavlja in zastopa
banko pred pravosodnimi in upravnimi or-
gani in podpisuje vse listine v postopkih
pred temi organi.

Rg-205187
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00240 z
dne 4. 5. 1998 pri subjektu vpisa SINTESY,
d.n.o., poslovne dejavnosti in posredni-
štvo, Patricija Jurinčič in ostali, sedež:
Vena Pilona 5, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04929/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, družbenikov, dejavnosti in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5475147
Firma: SINTESY, d.n.o., poslovne de-

javnosti in posredništvo, Laura Škorja-
nec in ostali

Skrajšana firma: SINTESY, d.n.o., Lau-
ra Škorjanec in ostali

Sedež: 6310 Izola, Korte 140
Ustanovitelji: Jurinčič Patricija in Kramer-

šteter Robert, izstopila 23. 1. 1998; Škor-
janec Laura, Izola, Korte 140, in Kramer-
šteter Valter, Portorož, Ukmarjeva ulica 4,
vstopila 23. 1. 1998, odgovornost:  odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Jurinčič Patricija in družbenik Kra-
meršteter Robert, razrešena 23. 1. 1998;
direktorica Škorjanec Laura in direktor Kra-
meršteter Valter, imenovan 23. 1. 1998, kot
poslovodji zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).

Rg-205197
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00664 z
dne 21. 4. 1998 pod št. vložka
1/05432/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1300555
Firma: SESIGO, proizvodnja in proda-

ja, d.o.o.
Skrajšana firma: SESIGO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6240 Kozina, Klanec 17a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: GOMAR, podjetje za inže-

niring, gospodarsko svetovanje in trgovino,
d.d., Maribor, Košaški dol 20, Sedmak
Zvonko, Koper, Podbrežna ulica 12, in Groff
Silvij, Idrija, Trg svobode 3, vstopili 25. 3.
1998, vložili po 500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Sedmak Zvonko, imenovan 25. 3.
1998, ki zastopa družbo z naslednjimi ome-
jitvami: poslovne pogodbe do višine
1,000.000 SIT, preko tega zneska pa le na
podlagi predhodnega sklepa skupščine
družbe; kreditne pogodbe in pogodbe o
nakupu, odsvojitvi oziroma obremenitvi ne-
premičnin, lahko sklepa le na podlagi pred-

hodnega sklepa skupščine, ter zastopnika
Golob Vlado, Maribor, Košaški do 20, in
Groff Silvij, Idrija, Trg svobode 3, imenova-
na 25. 5. 1998, ki kot namestnika direktor-
ja zastopata družbo z naslednjimi omejitva-
mi: poslovne pogodbe lahko sklepata do
višine 1,000.000 SIT, preko tega zneska
pa le na podlagi predhodnega sklepa
skupščine družbe; kreditne pogodbe in po-
godbe o nakupu, odsvojitvi oziroma obre-
menitvi nepremičnin lahko sklepata le na
podlagi predhodnega sklepa skupščine.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dode-
lava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in karto-
na; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28511 Galvanizacija;

28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih go-
spodinjskih aparatov in naprav; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
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lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-

skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevt-
ski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice. Pri dejavnosti
74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-205199
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00707 z
dne 5. 5. 1998 pri subjektu vpisa SINTESY,
d.n.o., poslovne dejavnosti in posredni-
štvo, Laura Škorjanec in ostali, sedež:
Korte 140, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/04929/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5475147
Dejavnost, vpisana 5. 5. 1998: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;

2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2670 Obdelava naravne-
ga kamna; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja
in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje vo-
da; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50402 Trgovina na drob-
no z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488



Stran 6336 / Št. 66 / 1. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6322 Druge po-
možne dejavnosti v vodnem prometu; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem pro-
metu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem;  7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 85142 Alterna-
tivne oblike zdravljenja; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavno-
sti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-205200
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00710 z
dne 4. 5. 1998 pri subjektu vpisa IN-

TERKEM 95, d.o.o., Posredništvo in tr-
govina, sedež: Ferrarska 14, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/00927/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5864887
Ustanovitelj: Hadl Vladimir, izstop 15. 4.

1998; Hadl Davor, Zagreb, Hrvaška, Ha-
rambašičeva ulica št. 34, vstop 15. 4.
1998, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-205201
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00711 z
dne 21. 4. 1998 pri subjektu vpisa TRE-
SOR, Trgovina na veliko v tranzitu, inže-
niring, agencija in marketing, d.o.o., Izo-
la, sedež: Premrlova 8, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/03628/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah: spremembo sede-
ža, družbenikov, osnovnega kapitala, dele-
žev, zastopnikov in dejavnosti ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5693144
Sedež: 6310 Izola, Zvonimira Milo-

ša 6
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanoviteljici: Bach Peter, izstopil

30. 3. 1998; Bach Dijana, Izola, Giordano
Bruno 6, vstopila 7. 12. 1992, in Glavi-
na-Knafelc Tamara, Koper, Pot v gaj 16,
vstopila 30. 3. 1998, vložili po 850.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik Bach Peter, razrešen 30. 3.
1998; direktor Knafelc Iztok, Portorož, Uli-
ca borcev NOB 8, imenovan 30. 3. 1998,
in direktorica Bach Dijana, razrešena in po-
novno imenovana 30. 3. 1998, zastopata
družbo skupno in brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 4531
Električne inštalacije; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-

dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
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terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 – Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice. Pri dejavnosti 74.60 – Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje opravlja
družba dejavnost: samo dejavnost varova-
nja.

Rg-205207
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01657 z
dne 18. 5. 1998 pod št. vložka
1/04016/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1254332001
Firma: IN2, Informacijski inženiring,

d.o.o., Koper, Poslovna enota Koper
Skrajšana firma: IN2, d.o.o., Koper, PE

Koper
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska 10
Ustanovitelj: IN2, Informacijski inženi-

ring, d.o.o., Koper, Rozmanova 32, vstop
24. 12. 1997, odgovornost: vpisan kot
ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
džarević Dario, Zagreb, Matoševa 20, ime-
novan 24. 12. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1998: 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-

javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
razen revizijske dejavnosti.

Rg-205210
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01666 z
dne 21. 5. 1998 pri subjektu vpisa BENIX,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Obala
45, 6320 Portorož, pod vložno
št. 1/05331/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov, po-
slovnih deležev, dejavnosti in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 1189581
Ustanovitelji: Pasulji Zef, Novigrad, Hr-

vaška, J. Milovca 26, vstop 5. 3. 1997,
vložek 1,106.050 SIT, Pasulji Arben, Novi-
grad, Hrvaška, J. Milovca 26, vstop 5. 3.
1997, vložek 553.025 SIT, Piciga Miro-
slav, Škofije, Plavje 61, vstop 2. 12. 1997,
vložek 1,106.050 SIT, in Piciga Majda, Ško-
fije, Plavje 61, vstop 2. 12. 1997, vložek
553.025 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Goljuf Brunilda, razrešena 2. 12.
1997; direktorja Piciga Miroslav in Piciga
Majda, imenovana 2. 12. 1997, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 3340 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3621 Kovanje kovancev in me-
dalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-205211
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01671 z
dne 22. 5. 1998 pri subjektu vpisa VENI,
knjigovodstvo in trgovina, d.o.o., Seža-
na, sedež: I. tankovske brigade 5, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/02168/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5618096
Sedež: 6210 Sežana, I. tankovske bri-

gade 5
Dejavnost, vpisana 22. 5. 1998: 2924

Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z

živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih –
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Rg-205212
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00004 z
dne 25. 5. 1998 pri subjektu vpisa ŠEPIČ,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., Gradišče
51, Obrov, sedež: Gradišče 51, 6243
Obrov, pod vložno št. 1/03293/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe in prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5649986
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurista Šepič Dejan in Šepič Sandi, oba iz
Materije, Gradišče pri Materiji 51, imenova-
na 5. 12. 1997.

Prečiščeno besedilo pogodbe o ustano-
vitvi z dne 5. 12. 1997.

Rg-205213
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00013 z
dne 26. 5. 1998 pri subjektu vpisa PEKAR-
NA, d.o.o., POSTOJNA, Proizvodnja, tr-
govina in gostinstvo, sedež: Kolodvor-
ska 5c, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/01061/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov zaradi
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delne odsvojitve poslovnega deleža in spre-
membo firme družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5132398
Ustanovitelja: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
19. 3. 1996, vložek 4,910.000 SIT, in
PEKARNA, d.o.o., Postojna, Proizvodnja,
trgovina in gostinstvo, Postojna, Kolodvor-
ska 5c, vstop 15. 10. 1997, vložek
4,920.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Rg-205214
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00090 z
dne 11. 5. 1998 pri subjektu vpisa EURO-
PASET, trgovina, proizvodnja, finančne
in komercialne storitve, d.o.o., sedež: Pri-
staniška 14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04490/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča izstop družbenika ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5807549
Ustanovitelj: Beseotto Severino, izstop

11. 3. 1997; Terrazzan Nicola, Trst, Italija,
Via Bruni 14, Trieste, vstop 31. 5. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja ka-
kava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2411 Proizvodnja tehnič-
nih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pig-
mentov; 2413 Proizvodnja drugih anorgan-
skih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 2417 Pro-
izvodnja sintetičnega kavčuka v primarni ob-
liki; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih pre-
mazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvod-

nja sredstev za lepljenje; 2464 Proizvodnja
fotografskih kemikalij; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvod-
nja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih kme-
tijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvod-
nja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3161 Proizvodnja druge električ-
ne opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-

jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
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govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220

Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih: –
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice; 74.12: razen re-
vizijske dejavnosti.

Rg-205218
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00753 z
dne 4. 5. 1998 pri subjektu vpisa B & S –
Mednarodna pomorska agencija, d.o.o.,
Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 38,
6000 Koper, pod vložno št. 1/02716/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zače-
tek redne likvidacije: spremembo firme, se-
deža in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5731712
Firma: B & S – Mednarodna pomor-

ska agencija, d.o.o., Koper – v likvidaciji
Skrajšana firma: B & S, d.o.o.  Koper –

v likvidaciji
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 14
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Bian-

co Bruno, Trst, Italia, V Marchesetti 12/I,
razrešen 22. 5. 1997 kot direktor in imeno-
van za likvidatorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Račnik Irena, Ko-
per, Cesta na Markovec 6a, imenovana
22. 5. 1997.

Sklep družbenikov z dne 22. 5. 1997 o
začetku redne likvidacije.

Rg-205220
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00787 z
dne 15. 5. 1998 pri subjektu vpisa FIC,
Trgovsko podjetje, d.o.o., Koper, sedež:
Ferrarska št. 8, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/04960/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5909538
Firma: FIC, Trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: FIC, d.o.o.
Sedež: 6271 Dekani, Rižana številka

28a.

Rg-205221
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00802 z
dne 18. 5. 1998 pri subjektu vpisa
BRIVNICE-ČESALNICE, d.o.o., sedež: Ki-
dričeva ulica 46, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/00044/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov zara-
di odsvojitve poslovnih deležev in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5144868
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, d.d.,

izstop 3. 6. 1997, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
izstop 2. 9. 1997, in Slovenski odškodnin-
ski sklad, d.d., izstop 3. 9. 1997; Lešnjak
Andrej, Raka 98, vstop 9. 9. 1997, vložek
3,300.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Prečiščeno besedilo družbene pogodbe
z dne 26. 2. 1998.

Rg-205225
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00903 z
dne 13. 5. 1998 pri subjektu vpisa
RADIO-TV OGNJIŠČE, ustvarjanje in
predvajanje radijskega in televizijskega
programa, d.o.o., Koper, sedež: Trg re-
volucije 11, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/03750/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža in naslova ustanovitelja ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5714621
Firma: RADIO OGNJIŠČE, ustvarjanje

in predvajanje radijskega in televizijske-
ga programa, d.o.o., Koper

Skrajšana firma: RADIO OGNJIŠČE,
d.o.o., Koper

Sedež: 6000 Koper, Trg Brolo št. 11
Ustanovitelj: Tiskovno društvo Ognjišče,

Koper, Trg Brolo 11, vstop 15. 1. 1993,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 13. 5. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2615 Proizvodnja
in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehnič-
nih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja go-
spodinjske in okrasne keramike; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
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belo z drugimi izdelki široke porabe; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 9211 Snemanje fil-
mov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9213 Kinematografska de-
javnost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij;
92511 Dejavnost knjižnic; 92522 Varstvo
kulturne dediščine.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-205226
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00938 z
dne 13. 5. 1998 pri subjektu vpisa HOT,
hoteli-turizem, d.d., Postojna, sedež:
Jamska cesta 28, 6230 Postojna, pod
vložno št. 1/01264/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo tipa zastop-
nika, članov nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5704740
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Če-

hovin Jerko, Postojna, Pivška 1, razrešen
10. 7. 1997 kot član začasne uprave in
imenovan za generalnega direktorja, ki za-
stopa družbo z omejitvijo, da sme prodajati
nepremično premoženje družbe, ki prese-
ga 3 (tri) % osnovnega kapitala družbe, le s
soglasjem nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Bratina Igor in
Gregorec Nevenka, izstopila 30. 6. 1997;
Posega Ivan, izstopil in ponovno vstopil
30. 6. 1997; Glažar Franc, predsednik, Ko-
šnik Srečko, namestnik predsednika, in Čr-
melj Zvonka, vstopili 30. 6. 1997, ter Arko
Bojana in Prosen Jože, vstopila 7. 7. 1997.

Statut (prečiščeno besedilo) z dne 3. 7.
1997.

Rg-205231
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01145 z
dne 11. 5. 1998 pri subjektu vpisa PEKAR-
NA, d.o.o., POSTOJNA, Proizvodnja, tr-
govina in gostinstvo, sedež: Kolodvor-

ska 5c, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/01061/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5132398
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Demšar Milan, razrešen 14. 6. 1997;
direktor Lavrenčič Branko, Ajdovščina, Ki-
dričeva ulica 24, imenovan 15. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-205234
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01290 z
dne 19. 5. 1998 pri subjektu vpisa MC MIL-
LIAN, Glasbena agencija, d.o.o., Koper,
sedež: Vojkovo nabrežje 30, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/01863/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme in sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5469201
Firma: MC MILLIAN, zabavna industri-

ja, d.o.o., Ankaran
Skrajšana firma: MC MILLIAN, d.o.o.,

Ankaran
Sedež: 6280 Ankaran, Kolomban 9f.

Rg-205235
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01295 z
dne 15. 5. 1998 pri subjektu vpisa BEN-
TURA – Trgovina in storitve, d.o.o., Ko-
per, sedež: Župančičeva 27, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/05006/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5904927
Sedež: 6000 Koper, Manžan 13.

Rg-205237
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01309 z
dne 12. 5. 1998 pri subjektu vpisa BARON,
gostinstvo in storitve, d.o.o., Koper, se-
dež: Vojkovo nabrežje 29a, 6000 Ko-
per, pod vložno št. 1/01795/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, naslova družbenika in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5455251
Sedež: 6000 Koper, Resslova 4
Ustanovitelj: Redek Bojan, Sečovlje,

Dragonja 60, vstop 30. 10. 1990, vložek
1,554.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Redek Bojan, imenovan
30. 10. 1990, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-205238
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01340 z
dne 19. 5. 1998 pri subjektu vpisa PRAG-
MA – IN, podjetniško svetovanje, finanč-
ne in komercialne storitve, d.o.o., Ko-
per, sedež: Pristaniška 14, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/03834/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in vložkov, vstop družbenikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo omejitev za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5723671
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Tomažič Egon, Izola, Emi-

lia Driolia 4, vložek 500.000 SIT, Uboldi
Camillo, Capia Capiago Intimiano, Italija, Str.
del Riscio 14, vložil 250.000 SIT, in Cap-
pelletti Maurizio, Varese, Italija, Via C. Para-
vicini 21, vložil 250.000 SIT, ki so vstopili
17. 7. 1992, ter Massironi Laura, Sal’Era-
no sul’ L’Ambro, Via A. Nagri 2, in Faletti
Fiorenzo Valerio, Rescaldina, Italija, Viale
dei Kennedy 75, vložila po 250.000 SIT, ki
sta vstopila 10. 10. 1997 – odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tomažič Egon, ki od 10. 10. 1997
zastopa družbo brez omejitev, razen za ods-
vojitev nepremičnin in osnovnih sredstev
družbe, sklenitev hipotekarne pogodbe,
sprejetje poroštvene zaveze, sprejetje me-
nične zaveze in odpust dolga, za kar potre-
buje soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 7230
Obdelava podatkov; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju druž-
boslovja; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
razen revizijske dejavnosti.

Rg-205239
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01341 z
dne 12. 5. 1998 pri subjektu vpisa OPTI-
MA, Podjetje za inženiring in trgovino,
d.o.o., Koper, Ul. 15. maja 21, sedež:
Ul. 15. maja 21, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00648/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo prokurista s temile
podatki:

Matična št.: 5286581
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Žerjal Borut, razrešen 2. 10. 1997;
prokurist Gorjup Andrej, Portorož, Kosove-
lova ulica št. 40, imenovan 2. 10. 1997.

Rg-205241
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01455 z
dne 19. 5. 1998 pri subjektu vpisa
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BOFROST*ADRIA, distribucijsko, stori-
tveno in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Senčna pot 14, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/05119/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5930588
Sedež: 6320 Portorož, Obala 55.

Rg-205242
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01463 z
dne 19. 5. 1998 pri subjektu vpisa ADRIA-
KOR, antikorozijska zaščita, d.o.o., Ba-
zoviška 18, Ilirska Bistrica, sedež: Bazo-
viška 18, 6250 Ilirska Bistrica, pod vlož-
no št. 1/03134/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5623839
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 02010

Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitve;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 45310 Električne inštalaci-
je; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-205244
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/01476 z
dne 12. 5. 1998 pri subjektu vpisa BELA
VILA, svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Portorož, sedež: Senčna pot 2, 6320
Portorož, pod vložno št. 1/05024/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, družbe-
nika, zastopnika in razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5921040
Firma: BELA VILA, gostinstvo in turi-

zem, d.o.o., Piran
Skrajšana firma: BELA VILA, d.o.o.,

Piran
Sedež: 6330 Piran, Gregorčičeva 3
Ustanovitelja: Valenčič Amalija, izstopila

13. 11. 1997; Lovrečič Pavel in Lovrečič
Protič Liliana, oba iz Pirana, Gregorčičeva
3, vstopila 13. 11. 1997, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Valenčič Amalija, namestnica di-
rektorice Medak Ljubica in prokurist Valen-
čič Borut, razrešeni 13. 11. 1997; proku-
rist Lovrečič Pavel in direktorica Lovrečič
Protič Liliana, imenovana 13. 11. 1997, za-
stopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-

lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina  na
debelo z oblačili in obutvijo; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;

5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering).

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-205248
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00843 z
dne 4. 5. 1998 pri subjektu vpisa PEKAR-
NA, d.o.o., Postojna, Proizvodnja, trgovi-
na in gostinstvo, sedež: Kolodvorska 5c,
6230 Postojna, pod vložno
št. 1/01061/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
delne odsvojitve deleža in spremembo de-
leža s temile podatki:

Matična št.: 5132398
Ustanovitelja: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
19. 3. 1996, vložek 9,830.000 SIT, in
CAPINVESTA 2, d.d., PID Ljubljana, Ljub-
ljana, Pražakova 6, vstop 20. 9. 1997, vlo-
žek 6,980.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjata.



Stran 6342 / Št. 66 / 1. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Rg-205250
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01007 z
dne 15. 5. 1998 pod št. vložka
1/03669/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev podružnice s temile po-
datki:

Matična št.: 5577012003
Firma: MERIDIANA, pletenine, trgovi-

na in proizvodnja tekstila, d.o.o., Koper,
Podružnica MERIDIANA, Kobarid, Go-
riška 7

Skrajšana firma: MERIDIANA, d.o.o.,
Koper – Podružnica MERIDIANA, Ko-
barid

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5222 Kobarid, Goriška 7
Ustanoviteljica: MERIDIANA, pletenine,

trgovina in proizvodnja tekstila, d.o.o., Ko-
per, Koper, Pristaniška 14, vstop 3. 9.
1996, odgovornost: vpisana kot ustanovite-
ljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pellin Giovanni, Ponzano Veneto, Ita-
lija, Via Antiga Sud 2, imenovan 3. 9. 1996,
kot poslovodja zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1998: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.

Rg-205251
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00046 z
dne 4. 5. 1998 pri subjektu vpisa
ALSMEER, Proizvodnja, komercialno za-
stopstvo, izobraževanje d.o.o., Lucija,
sedež: Lucija, Ul. borcev 20, 6320 Por-
torož, pod vložno št. 1/03929/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
priimka družbenice, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5754232
Ustanoviteljica: Perič Patricija, Portorož,

Ulica borcev 20, vstop 8. 4. 1992, vložek
886.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1584 Proizvodnja kakava, čokola-
de in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in
brezalkoholnih pijač; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2122 Proizvodnja gospo-
dinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin

iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-

zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih –
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Rg-205252
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00203 z
dne 5. 5. 1998 pri subjektu vpisa PEKAR-
NA, d.o.o., POSTOJNA, Proizvodnja, tr-
govina in gostinstvo, sedež: Kolodvor-
ska 5c, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/01061/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5132398
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ba-

jec Boris, razrešen 12. 10. 1996; direktor
Demšar Milan, Šenčur, Delavska 21, ime-
novan 13. 10. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-205258
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00394 z
dne 5. 5. 1998 pri subjektu vpisa LIBRIS,
trgovsko in knjigotrško podjetje, d.o.o.,
Koper, LIBRIS, azienda commerciale ed
libreria, s.r.l. Capodistria, sedež: Prešer-
nov trg 9, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02702/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5557747
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Zavnik Cveto, razrešen 31. 12.
1996; Zavnik Alojzija, Koper, Sv. Anton –
Gregoriči 45, razrešena 31. 12. 1996 kot
knji vodja knjigarne in imenovana 1. 1. 1997
za direktorico, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-205259
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00439 z
dne 25. 5. 1998 pri subjektu vpisa KOP-
KO, izvajanje nizkih gradenj, trgovina,
izvoz, uvoz, d.o.o., Pivka, Radohovska
pot 5, sedež: Radohovska pot 5, 6257
Pivka, pod vložno št. 1/03074/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: spre-
membo firme, sedeža, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5615593

Firma: KOPKO, izvajanje nizkih gra-
denj, trgovina, izvoz, uvoz, d.o.o., Pivka,
Ulica 27. aprila 7
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Sedež: 6257 Pivka, Ulica 27. aprila 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kapelj Damijan in Kapelj

Stane, oba iz Pivke, Ulica 27. aprila 7, vsto-
pila 28. 3. 1992, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Kapelj Stanetu, ki je bil razrešen 21. 3.
1997.

Dejavnost, vpisana 25. 5. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 9213 Kinema-
tografska dejavnost; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-205261
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00430 z
dne 4. 5. 1998 pod št. vložka 1/05433/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1274538
Firma: CIMONT, trgovina in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: CIMONT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrež-
je 23

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: TECHNOMONTAGGI,

s.r.l., Brescia, Italija, Via Nicolo’ Tomaseo
3, vložil 1,200.000 SIT, ter Pasotti Giusep-
pe, Mave, Italija, Via Casina 1, in CIESSE,
s.r.l., Brescia, Italija, Viale Italia 2, vložila po
150.000 SIT – vstopili 3. 2. 1998, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ghisleri Lorenzo, Provaglio d’Iseo,
Italija, Via Don Milani 55, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Račnik Irena,
Koper, Vanganelska 45a, imenovana 3. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Trgo-
vina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;

5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
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drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju medicine;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih –
51.18: razen farmacevtskih izdelkov;
67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
74.12: razen revizijske dejavnosti.

Rg-205268
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00823 z
dne 13. 5. 1998 pri subjektu vpisa
BOFROST*ADRIA, distribucijsko, stori-

tveno in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Senčna pot 14, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/05119/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5930588
Osnovni kapital: 40,342.710 SIT
Ustanovitelji: Bo FROST ITALIJA S.P.A.,

San Vito al Tagliamento (PN), Zona ind. P.
Rosso, V. Clauzetto 4, vložil 32,274.168
SIT, ter Cortolezzis Patrik Enzo, Fiume Ve-
neto, Via Cadore 11, in Goljevšček Boris,
Piran, Gregorčičeva 8, vložila po 4,034.271
SIT – vstopili 1. 2. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Rg-205269
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00631 z
dne 13. 5. 1998 pri subjektu vpisa I & I –
Avtobusni prevozi, d.d., sedež: Vojkovo
nabrežje 32, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01110/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala z
vložki ter spremembo in dopolnitev statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5352657
Osnovni kapital: 182,380.000 SIT
Statut (prečiščeno besedilo) z dne 7. 5.

1997.

Rg-205301
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01638 z
dne 21. 5. 1998 pri subjektu vpisa MOR-
SKI KONJIČEK, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Izola, sedež: Sergeja Mašere 1, 6310
Izola, pod vložno št. 1/04575/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah: poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5820260
Osnovni kapital: 6,610.000 SIT
Ustanovitelj: Hrvatič Ivan, Izola, Sergeja

Mašere 1, vstop 1. 1. 1993, vložek
6,610.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga tr-

govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 51.18:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-205303
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02786 z
dne 25. 5. 1998 pri subjektu vpisa GITT –
gradbeništvo, inženiring, trgovina in tu-
rizem, d.o.o., Izola, sedež: Polje 5d,
6310 Izola, pod vložno št. 1/01999/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonomo gospodarskih družbah:
spremembo sedeža, povečanje osnovnega
kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovne-
ga akta s temile podatki:

Matična št.: 5483417
Sedež: 6310 Izola, Polje 5i
Osnovni kapital: 1,905.000 SIT
Ustanovitelji: PIMAR, p.o., Piran, izstopil

11. 3. 1993; MARKETING GALEB, d.o.o.,
Podjetje za trgovino, svetovanje in marke-
ting, Izola, Elvira Vatovec 4, vstopil
12. 3. 1991, vložil 666.750 SIT, Zorč Klav-
dij, Izola, Nazorjeva 10, vstopil 8. 5. 1991,
vložil 666.750 SIT, in Slavec Franjo, Ko-
per, Muzejski trg 4, vstopil 8 .5. 1991, vlo-
žil 571.500 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjajo.
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KRANJ

Rg-200863
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01669 z dne 9. 12. 1997 pri
subjektu vpisa KOTIN, svetovanje, trženje
in zastopanje, d.o.o., Kranj, sedež: Gol-
niška 90, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00545/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5328896
Osnovni kapital: 1,503.500 SIT
Ustanoviteljica: Tudor Krušec Doris,

Kranj, Golniška 90, vstop 28. 11. 1989,
vložek 1,503.500 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1997:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-202818
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00178 z dne 25. 2. 1998 pri
subjektu vpisa INTERGLOBE, d.o.o., pod-
jetje za turizem, trgovino in transport,
Bled, sedež: Ljubljanska 4, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/03260/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov zaradi odsvojitve osnovnega vložka in
spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5602360
Ustanovitelja: Babič Dragan, Poreč, Ti-

na Ujevića 9, vstop 6. 11. 1995, vložek
1,598.750 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Gradišnik Miroslava, izstop 5. 2.
1997; Lončarević Ivan, Poreč, Tina Ujevića
9, vstop 15. 4. 1996, vložek 959.250 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Gradišnik Miroslava, razrešena
5. 2. 1997; direktor Babič Dragan, imeno-
van 5. 2. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev; prokuristka Zekič Nevenka, Ljubljana,
Polanškova 44, imenovana 5. 2. 1997.

Rg-202861
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01802 z dne 4. 2. 1998 pod št.
vložka 1/06142/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254430
Firma: ELEKTRODE JESENICE, Pro-

izvodno, trgovsko in storitveno podjetje,
d. o.o.

Skrajšana firma: ELEKTRODE JESE-
NICE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4270 Jesenice, Cesta žele-
zarjev 8

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: SLOVENSKE ŽELEZARNE,

ŽELEZARNA JESENICE – FIPROM, d.o.o.,
Jesenice, Cesta železarjev 8, vstop 2. 12.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Melink Gvido, Radovljica, Bevkova
ulica 40, imenovan 7. 11. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla; proizvodnja ferozli-
tin zunaj standardov ECSC; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7230 Obdelava
podatkov; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Rg-202862
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00124 z dne 4. 2. 1998 pod št.
vložka 1/06139/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254863
Firma: KRISTANC, podjetje za vzdrže-

vanje vozil, d.o.o.
Skrajšana firma: KRISTANC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Britof 45
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kristanc Nace, Kranj, Britof

45, vstop 19. 1. 1998, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kristanc Nace, imenovan 19. 1.
1998, kot poslovodja – direktor, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01210 Reja govedi; 01220
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01250 Reja drugih živali; 01300 Mešano

kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01420 Storitve za živinorejo, razen veteri-
narskih storitev; 01500 Lov in gojitev divja-
di ter lovske storitve; 02020 Gozdarske sto-
ritve; 25110 Proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila; 25120 Obnavljanje in protektira-
nje gum za vozila; 25130 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 25240 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45500
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51210 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51620 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 52120 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55230 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Ka-
nalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene.

Rg-202875
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01251 z dne 9. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa JANI TRANSPORT, d.o.o.,
Kranj, Gorenjskega odreda 6, sedež: Go-
renjskega odreda 6, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/04927/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo dejav-
nosti in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5779987
Dejavnost, vpisana dne 9. 2. 1998:

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
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čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-202876
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00126 z dne 13. 2. 1998 pod
št. vložka 1/06153/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270591
Firma: HABJAN DOM, DVA

DRUŽBENIKA, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: HABJAN DOM, DVA
DRUŽBENIKA, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4220 Škofja Loka, Na Logu 16
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Habjan Ivan in Habjan Ve-

ronika, oba Škofja Loka, Na Logu 16, vsto-
pila 17. 12. 1997, vložila po 5.000 SIT,
odgovornost:  odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Habjan Ivan, imenovan 17. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Habjan Veronika, imenovana 17. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1998:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01210 Reja govedi; 01300 Mešano kme-
tijstvo; 01500 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 15110 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega; 15120
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 15320 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15330
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 15811 Dejavnost
pekarn; 15910 Proizvodnja žganih pijač;
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 45310 Električne in-
štalacije; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51130 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51310 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovi-

na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 51660 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 55230 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 60230 Drug ko-
penski potniški promet; 60240 Cestni to-
vorni promet; 63210 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 63300 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 74120 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
93021 Dejavnost frizerskih salonov.

Rg-203766
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00143 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa KOMUNALNO PODJETJE
TRŽIČ, p.o., sedež: Pristavška cesta 31,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/00229/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
spremembo firme in skrajšane firme, os-
novni kapital, ustanovitelje, naziva zastopni-
kov in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5145023
Firma: KOMUNALNO PODJETJE

TRŽIČ, d.o.o.
Skrajšana firma: KP TRŽIČ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Pristavška ce-

sta 31
Osnovni kapital: 107,952.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 4, vložek
3,052.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala ulica 4, vložek 3,052.000 SIT,
Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Kot-
nikova 28, vložek 11,774.000 SIT, Občina
Tržič, Tržič, Trg svobode 18, vložek
77,434.000 SIT, Ćosić Marijan, Tržič, Trg
svobode 20, vložek 266.000 SIT, Blaži Šte-
fan, Križe, Retnje 34, vložek 262.000 SIT,
Rupar Jožef, Tržič, Ravne 21, vložek
310.000 SIT, Česen Jožef, Duplje, Žiganja
vas 66, vložek 364.000 SIT, Osmić Hu-
sein, Tržič, Kovorska 55, vložek 414.000
SIT, Žnidaršič Igor, Tržič, Deteljica 8, vlo-
žek 310.000 SIT, Poljanec Rajko, Tržič,
Predilniška 8, vložek 364.000 SIT, Škaper
Franc, Tržič, Kranjska c. 37, vložek
310.000 SIT, Škaper Jože, Tržič, Kranjska
c. 37, vložek 364.000 SIT, Meglič Mihael,
Tržič, Lom 49, vložek 552.000 SIT, Vidmar
Stanislav, Tržič, Ravne 19, vložek 364.000
SIT, Perko Viljem, Tržič, Cankarjeva 4, vlo-
žek 364.000 SIT, Markizeti Jožef, Tržič,
Pristavška c. 31, vložek 364.000 SIT, Žni-
daršič Darko, Tržič, Podljubelj 142, vložek
310.000 SIT, Zore Franc, Tržič, Pristavška
c. 31, vložek 414.000 SIT, Kuhar Franc,

Tržič; Brezje 10, vložek 414.000 SIT, Kern
Zlatko, Tržič, Koroška 2, vložek 310.000
SIT, Dizdarević Suljo, Tržič, Cankarjeva
c. 6, vložek 310.000 SIT, Hotko Ivan, Tr-
žič, Brezje 94, vložek 364.000 SIT, Meglič
Albina, Duplje, Žiganja vas 70a, vložek
364.000 SIT, Ježek Marijan, Tržič, Parti-
zanska c. 15, vložek 310.000 SIT, Žohar
Bojan, Tržič, Kranjska c. 41, vložek
310.000 SIT, Rotar Janez, Tržič, Ročevni-
ca 6, vložek 260.000 SIT, Salkić Ibrahim,
Tržič, Cankarjeva c. 1, vložek 414.000 SIT,
Hlepčar Marjeta, Tržič, Preska 18, vložek
310.000 SIT, Veselinovič Darja, Tržič, Ko-
vorska c. 59, vložek 310.000 SIT, Žuran
Mirko, Tržič, Hudo 12, vložek 364.000 SIT,
Kramar Jurij, Tržič, Virje 18a, vložek
364.000 SIT, Perko Janez, Tržič, Kranjska
c. 43, vložek 364.000 SIT, Srečnik Lado,
Tržič, Deteljica 3, vložek 364.000 SIT, Me-
glič Tatjana, Križe, Sebenje 21b, vložek
364.000 SIT, Hladnik Nadica, Tržič, Pre-
ska 18, vložek 364.000 SIT, Peternelj Ol-
ga, Tržič, Begunjska c. 7, vložek 364.000
SIT, Kramar Magda, Tržič, Virje 3a, vložek
310.000 SIT, Torin Irena, Laze v Tuhinju,
Zg. Tuhinj 4, vložek 262.000 SIT, Jekovec
Vesna, Tržič, Kranjska c. 43, vložek
202.000 SIT, Crnič Marija, Tržič, Pot na
polje 58, vložek 310.000 SIT – vstopili
11. 12. 1997, odgovornost: ne  odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Srečnik Lado, Tržič, Deteljica 3, raz-
rešen 11. 12. 1997 in imenovan za direk-
torja, ki kot začasna uprava zastopa družbo
brez omejitev; Jurij Kramar, razrešen
11. 12. 1997 kot vodja kadrovsko splošne-
ga sektorja; Peternelj Olga, razrešena
11. 12. 1997 kot vodja finančno računo-
vodskega sektorja; Perko Janez, razrešen
11. 12. 1997 kot vodja tehničnega sek-
torja.

Dejavnost, izbrisana dne 17. 3. 1998:
4010 Oskrba z elektriko; 4030 Oskrba s
paro in toplo vodo; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2852 Splošna mehanična dela;
40101 Proizvodnja elektrike v HE; 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Di-
stribucija pare in tople vode; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4531 Električne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitek-
turno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Pravne posledice lastninskega preobli-
kovanja na podlagi odločbe Agencije za pre-
strukturiranje in privatizacijo št. LP
01334/00832-1998/AK z dne 26. 1.
1998.
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Rg-203767
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01622 z dne 30. 3. 1998 pri
subjektu vpisa UNITECH LTH, orodjarna
in livarna, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Vin-
carje 2, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00368/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in po-
slovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5287073
Ustanovitelji: UNITECH AG, Kirch-

dorf/Krems, Austria, Steieremaerker
Str. 49, vstop 29. 1. 1993, vložek
181,388.273,94 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Abdić Minka, Alič Igor, Alič Milena;
Alič Uroš, Altbauer Mihael, Antolović Fra-
njo, Arhar Bojan, Arčon Angelo, Arčon De-
nis, Atlija Ivo, Bajrić Fadil, Bajt Robert, Bajt
Stanko, Balon Franc, Baltić Emina, Baltić
Hadjija, Bavdaž Aleš, Bašelj Irma, Begano-
vić Rasim, Begić Andjelko, Begić Dubrav-
ko, Begić Ferid, Begić Franjo, Begić Jela,
Benedik Zdravko, Benedičič Alojz, Bergant
Jožefa, Beriša Ibrahim, Beričič Srečko, Ber-
toncelj Marija, Bertoncelj Peter, Bertoncelj
Zora, Bečaj Marinka, Bečić Hamida, Bišče-
vić Sulejman, Blažić Anjes, Blažić Ivan, Blat-
njak Franjo, Božič Janez, Bogataj Anton,
Bogataj Igor, Bogataj Marija, Bohinc Janez,
Bončina Stanislav, Borenović Djuja, Bra-
deško Alojz, Bradeško Robert, Branica Ra-
timir, Branica Vesna, Brazda Marjan, Brelih
Mihael-Milan, Broder Ludvik, Brčina Ilija, Br-
čina Marijan, Brčina Niko, Budimir Franjo,
Budimir Štefa, Buh Leon, Burnik Ferdinand,
Bučar Alojz, Cankar Marjeta, Cankar Met-
ka, Cof Peter, Cuder Erfinio, Cupar Mijo,
Cvijanović Simo, Čadež Andrej, Čadež Mi-
lan-Janez, Čehić Mehmed, Čengija Ivica,
Čengija Jandrija, Čengija Josip, Čičak Pe-
tar, Čufer Stanko, Čuk Tomislav, Čuš Ra-
fael, Ćosić Miro, Džikič Ivan, Dadić Ivan,
Debeljak Milena, Debeljak Srečko, Debenc
Andrej, Dodić Dušan, Dolenc Anton, Do-
lenc Janez, Dolenc Janez, Dolenc Milan,
Ekar Dunja, Eržen Anka, Eržen Ivan, Eržen
Jože, Eržen Klemen, Fakin Jožef, Ferlan
Pavel, Fern Stanislav, Fojkar Janez, Fojkar
Mihael, Fortin Milena, Franko Franc, Fran-
ko Igor, Franko Jure, Gašperlin Sonja, Gla-
dek Cilka, Golobič Mihaela Frančiška, Golt-
nik Alojz, Gorgiev Goroljub, Grgić Anto, Gr-
gić Dragica, Grgić Ivka, Grgić Ivo, Grgić
Ivo, Grgić Juro, Grgić Mara, Grgić Miro,
Grgić Miro, Grgić Pejo, Grgić Petar, Grohar
Anton, Grošelj Rok, Grujo Draga, Guzelj An-
drej, Habjan Ivan, Hafner Janez, Hafner Pa-
vel, Hartman Avgust, Hodak Drago, Hodak
Nedeljko, Hodak Stipe, Homan Alojz, Hri-
bernik Oton, Hribernik Oton, Hribernik Ve-
ra, Ikanović Dedo, Ikanović Muzafer, Ilić Lju-
bomir, Imperl Janez, Iveljić Viktor, Iveljić Vin-
ko, Jamnik Andrej, Jan-Blažič Mirjam, Jan-
kovič Silva, Jašaragić Maida, Jašaragić
Rasema, Jež Braco, Jelar Justina, Jelenc
Roman, Jelovčan Janez, Jemec Saša, Jen-
kole Ivan, Jeram Ljudmila, Jereb Jure, Jer-
še Marko, Jesenovec Marija, Jesenovec Va-
lentin, Jugovic Janez, Julević Kemal, Jurge-
le Dagmar, Jurić Andro, Juričan Anton, Juri-
čan Marko, Kacin Matjaž, Kaltak Eniz, Kaltak
Ermin, Kaltak Sabina, Kaltak Velid, Kaltak
Zenur, Karabegović Asim, Karabegović
Nedjija, Kastelic Iztok, Kaurin Ljubica, Kav-

čič Ana, Kavčič Rafael, Kavčič Tomaž, Ke-
ber Barbara, Kekić Oste, Kekić Vidosav,
Keranović Suada, Kerić Fikreta, Kisovec Jo-
že, Klemenčič Franc, Klemenčič Roman,
Knežević Mileva, Kožamelj Ludvik, Kofler
Edvard, Kogovšek Boris, Kokelj Ana, Ko-
lenc Alojz, Komljen Marko, Komosar Ilija,
Kondić Boško, Kondić Gojko, Kondić Ne-
deljko, Kondić Savo, Končan Maks, Kopač
Marija, Koprek Franjo, Kostić Vukosav, Ko-
vač Boštjan, Kovač Robert, Košenina Franc,
Košir Franc, Košir Marija, Košir Mateja, Ko-
šir Sabina, Kržišnik Ivan, Kržišnik Janez, Kr-
žišnik Marija, Kržišnik Marko, Kržišnik Met-
ka, Križnar Jože, Krmelj Janez, Krstič Ra-
denko, Krupić Ale, Kužnik Jasna, Kužnik
Urška, Kužnik Vojko, Kuhar Jože, Kukec
Barica, Kurdija Slavko, Kurdija Tomaž, Lan-
gerholc Franc, Lavrenčič Ljubica, Lavren-
čič Vid, Lazanski Simona, Levačič Ana, Leš-
njak Franc, Lovrić Dragan, Lovrić Ilija, Lovri-
ć Jelena, Lovrić Kata, Lovrić Milan, Lukan-
čič Janez, Luznar Dragan, Malovčić Sedija,
Marijan Marko, Marinković Filip, Marič Ma-
rtin, Marolt Janez, Mavrič Ciril, Maček Ja-
nez, Maček Pavel, Metljak Jože, Mihalič
Branimir, Miklavčič Mihaela, Miklavčič Pa-
vel, Mikuž Ivan, Milinović Marija, Miljković
Janja, Milutinović Želimir, Mlinar Anka, Mli-
nar Luka, Mlinar Stipo, Možina Zvonko,
Mrak Rozalija, Mravlja Bojan, Mravlja Vero-
nika, Mraz Srečko, Mrežar Damijan, Mrkuli-
ć Sahiba, Mudri Oleska, Mudri Vlado, Mulej
Anton, Mušić Zijad, Narat Jerneja, Nenado-
vić Mladen, Nenadovič Dragan, Notar Ja-
kob, Novinc Franc, Oblak Andrej, Oblak An-
ton, Oblak Cvetko, Oblak Jože, Oblak Mari-
ja, Oblak Mateja, Oblak Milan, Oblak Mile-
na, Oblak Pavel, Okičić Hajrudin, Okičić
Izudin, Okičić Samka, Oman Marijan-Boris,
Oman Tomaž, Omerčič Safet, Orešnik Ma-
rija, Orozović Branko, Ozmec Maks, Paure-
vić Jozo, Pavlović Pero, Pavlovič Helena,
Peternelj Andrej, Peternelj Janez, Peternelj
Marija, Pešnjardo Asima, Pintar Anton, Pin-
tar Marta, Platiša Aleš, Plestenjak Rok,
Pleško Anton, Podgoršek Miroslava Nadja,
Pokorn Pavel, Pokorn Sandi, Poljanšek Bo-
rut, Porenta Simon, Porenta Vida, Potočnik
Janez, Potočnik Matilda, Pratljačić Anto,
Pratljačić Doma, Pratljačić Franjo, Pušar To-
maž, Rabič Teodor, Rajgelj Marija, Rant
Darko, Rant Ivan, Rant Janez, Ravnikar Aleš,
Ravnikar Darko, Ravnikar Maja, Remič Jo-
že, Rihtaršič Irena, Rijavec Branko, Ristić
Mara, Rupnik Peter, Rus Branko, Selimović
Bećo, Sirc Edita, Sirc Matevž, Sirc Peter,
Sirc Petra, Slabe Franc, Slabe Ivanka, Slej-
ko Marija Jolanda, Smajić Zuhdija, Smajlo-
vić Mirsad, Smiljanić Milica, Smiljanić Vladi-
mir, Smontara Stjepan, Sodnikar Majda, So-
čak Koloman, Stajić Slobodan, Stanonik Bri-
gita, Stanonik Emil, Stanovnik Tomislav,
Stjepić Anto, Stjepić Grgo, Stjepić Ivo, Stje-
pić Mara, Stjepić Marko, Stjepić Mirko, Sto-
jakovič Bosiljka, Stržinar Rajko, Svoljšak Bo-
jan, Svoljšak Matjaž, Tavčar Janez, Terkaj
Marko, Todorovič Irislav, Tolar Marija, Tolar
Terezija, Tomić Ilija, Tomić Petar, Triler Ja-
nez, Triler Janez, Triler Marko, Trnek An-
drej, Trnovec Jurij, Trobec Alojzija, Tušar
Jože, Tušar Valentina, Tušek Janez, Šifrar
Bojan, Šifrar Matjaž, Šimic Aleksander, Šink
Štefan, Škarabot Jože, Škraba Milan, Škr-
gić Vahid, Šmid Franc, Šmid Janez, Štih

Silva, Štucin Franc, Štucin Ivan, Štucin Jo-
žef, Šubic Janez, Šubic Simon, Uršič Mar-
jan, Vakelj Erika, Vakelj Franc, Vasiljević Du-
šanka, Vasiljević Zoran, Veber Filip, Vilič
Kazimir, Vogrin Franc, Volčič Primož, Za-
krajšek Walter, Zaletelj Jožef, Završnik Jan-
ko, Zejak Vukosav, Zečević Mehrida, Zga-
ga Marija, Zorko Valerija, Žagar Boštjan,
Žagar Franc, Žnidar Maks, Žontar Marjan,
Žunić Ivica – vsi izstopili 3. 11. 1997

Rg-203769
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00567 z dne 24. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06172/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277634
Firma: ATS – WILFAN & CO., trgovina

in storitve, d.n.o., Bled
Skrajšana firma: ATS – WILFAN & CO.,

d.n.o., Bled
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4260 Bled, Cesta svobode

27b
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Wilfan Dragica in Wilfan

Robert, oba Bled, Cesta svobode 27b, vsto-
pila 9. 3. 1998, vložila po 10.000 SIT, od-
govornost:  odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Wilfan Dragica, imenovana 9. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Wilfan Robert, imenovan 9. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.
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Rg-203771
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00629 z dne 24. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06176/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:

Matična št.: 1277219
Firma: KONET GRADIŠAR, k.d., trgovi-

na, proizvodnja in storitve
Skrajšana firma: KONET GRADIŠAR,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4275 Begunje na Gorenj-

skem, Begunje na Gorenjskem 64
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Gradišar Alenka, Begunje

na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem
64, vstop 15. 3. 1998, vložek 1.000 SIT,
odgovornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; Debeljak Egidij, Kamna Gorica, Zgor-
nja Dobrava 16, vstop 15. 3. 1998, vložek
1.000 SIT, odgovornost:  ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gra-
dišar Alenka, imenovana 15. 3. 1998, kot
komplementarka zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01132 Sadjarstvo; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozd-
ja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2030
Stavbno mizarstvo; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2452 Proizvodnja parfumov
in toaletnih sredstev; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5145 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-

na na drobno zunaj prodajaln; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti, d.n.

Rg-203772
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00529 z dne 24. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06173/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1278070
Firma: MISTI, reja nojev, d.o.o.
Skrajšana firma: MISTI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Mošnje 2a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kozinc Branko, Radovlji-

ca, Hraše 1a, vstop 23. 2. 1998, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Podgornik-Reš Rajko, Radovljica, Mošnje
2a, vstop 23. 2. 1998, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Kozinc Branko, imenovan 23. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Podgornik-Reš Rajko, imenovan
23. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kme-
tijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 1512 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba

in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejav-
nost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1583 Proizvodnja sladkorja; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etil-
nega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
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no z živili; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9253
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Rg-203774
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00479 z dne 24. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06177/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1274384
Firma: AVAS, proizvodnja elektron-

skih naprav in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Britof 135

Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Hribar Tomaž, Kranj, Kidri-

čeva cesta 57, vstop 2. 3. 1998, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hribar Tomaž, imenovan 2. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 3. 1998:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskova-
nje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in
fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-

jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-203775
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00429 z dne 23. 3. 1998 pri
subjektu vpisa KRANJC, trgovsko podjet-
je Lesce, d.o.o., sedež: Dežmanova 3,
4248 Lesce, pod vložno št. 1/00820/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti, uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe z dne 13. 2. 1998 s temile po-
datki:

Matična št.: 5324360
Firma: PROINN, podjetje za trgovanje

in poslovanje z nepremičninami, d.o.o.,
Radovljica

Skrajšana firma: PROINN, d.o.o., Ra-
dovljica

Sedež: 4240 Radovljica, Gorenj-
ska 42

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Papič Emil, Lesce, Dežma-

nova 3, vstop 27. 2. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Papič Ksenija, izstop 13. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 23. 3. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov
iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvod-
nja sveže betonske mešanice; 2664 Pro-
izvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov
iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
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motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-

nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;

7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18, družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro J 67.13 sme družba opravljati samo
dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri de-
javnosti pod šifro K 74.12 družba ne sme
opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-203778
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00244 z dne 20. 3. 1998 pri
subjektu vpisa GEM BAU, podjetje za
gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Bohinj-
ska Bistrica, sedež: Polje 18, 4264 Bo-
hinjska Bistrica, pod vložno
št. 1/05135/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti, spremembo fir-
me, skrajšane firme in sedeža firme s temile
podatki:

Matična št.: 5800951
Firma: GEM BAU, podjetje za gradbe-

ništvo, trgovino, gostinstvo in turi-
zem,d.o.o., Bled

Skrajšana firma: GEM BAU, d.o.o., Bled
Sedež: 4260 Bled, Cesta svobode

št. 9
Dejavnost, vpisana dne 20. 3. 1998:

4531 Električne inštalacije; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-203781
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00681 z dne 19. 3. 1998 pod
št. vložka 1/00250/19 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev organizacij-
ske enote s temile podatki:

Matična št.: 5053838019
Firma: GORENJSKA LEKARNA KRANJ,

LEKARNA ŠENČUR
Sedež: 4208 Šenčur, Kranjska ce-

sta 11



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 66 / 1. 10. 1998 / Stran 6351

Ustanovitelj: Gorenjska lekarna Kranj,
Kranj, Gosposvetska ul. 12, vstop 10. 2.
1994, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žu-
pec Jožica, Kranj, Zariška 17, imenovana
27. 3. 1996, kot vodja lekarne zastopa za-
vod v okviru dejavnosti enote in naroča bla-
go, ki je predmet dejavnosti lekarne v okviru
sprejetega letnega plana in sklenjenih do-
bavnih pogodb.

Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1998:
52310 Dejavnost lekarn.

Rg-203784
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01012 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa GEPARD, uvozno-izvozno
podjetje, Radovljica, d.o.o., sedež: Moš-
nje 66, 4240 Radovljica, pod vložno
št. 1/01103/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5361834
Sedež: 4240 Lesce, Železniška 6.

Rg-203785
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01402 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa JERŠIN 2, d.o.o., splošna
avtonega in servisna storitev Kranj, se-
dež: Jezerska cesta 2, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/05785/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5938562
Dejavnost, izbrisana dne 17. 3. 1998:

343 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 554
Točenje pijač in napitkov; 632 Druge po-
možne dejavnosti v prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem.

Rg-203786
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00309 z dne 18. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06167/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1271504

Firma: AVE 2000, proizvodnja, trgovi-
na, gostinstvo in zastopanje, d.o.o.

Skrajšana firma: AVE 2000, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Hafnerje-

vo naselje 72
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Bernik Milan, Škofja Loka,

Hafnerjevo naselje 72, vstop 19. 1. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bernik Milan, imenovan 19. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-

met po rekah, jezerih, prekopih; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92621 Dejavnost marin;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-203788
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00115 z dne 18. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06169/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1274007
Firma: WTS JEREB & JEREB, proizvod-

nja in storitve elektronskih komponent,
računalništva, industrijska elektronika,
filmska in video dejavnost, d.n.o.

Skrajšana firma: WTS JEREB & JEREB,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4273 Blejska Dobrava, Blej-
ska Dobrava 144

Ustanovitelja: Jereb Miran in Jereb Na-
da, oba Blejska Dobrava, Blejska Dobrava
144, vstopila 15. 1. 1998, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Jereb Miran, imenovan 15. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; Jereb Nada,
imenovana 15. 1. 1998, je izvzeta od za-
stopanja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4531 Električne inštalacije;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
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dijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 6420 Telekomunikacije;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje.

Rg-203789
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00482 z dne 18. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06166/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1274392
Firma: MOSKIN, Trgovina z naftnimi

derivati, gostinstvo in turizem, d.o.o., Je-
senice

Skrajšana firma: MOSKIN, d.o.o., Jese-
nice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4270 Jesenice, Cesta Borisa
Kidriča 50

Osnovni kapital: 1,734.000 SIT
Ustanovitelj: Žener Igor, Žirovnica, Mo-

ste 59, vstop 25. 2. 1998, vložek
1,734.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Žener Igor, imenovan 25. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28520 Splošna mehanična
dela; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 45450 Druga zaključna grad-
bena dela; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50500 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemi-
kalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51160 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 51340 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na

debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51390 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51630 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drob-
no po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55230 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55520 Priprava in dostava hrane
(catering); 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet; 63300 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;

63400 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 92320 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92330 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93030 Druge storitve za nego telesa;
93040 Pogrebne storitve; 93050 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203793
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00193 z dne 13. 3. 1998 pri
subjektu vpisa HOHNER, podjetje za trgo-
vino glasbenih instrumentov in umet-
niških del, d.o.o., Begunje, sedež: Begu-
nje 23, 4275 Begunje, pod vložno
št. 1/01354/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5401763
Firma: GALERIJA AVSENIK – HOH-

NER, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Begunje

Skrajšana firma: GALERIJA AVSENIK –
HOHNER, d.o.o., Begunje

Sedež: 4275 Begunje na Gorenj-
skem, Begunje 22.

Rg-203794
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00851 z dne 13. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ZIMZELEN, storitve, trgo-
vina, d.o.o., sedež: Adergas 12, 4207
Cerklje, pod vložno št. 1/05093/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5795150
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Urbanček Ana, razrešena 27. 9.
1996; direktor Urbanček Franc, Cerklje,
Adergas 12, imenovan 27. 9. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1998:
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih.

Rg-203796
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00096 z dne 12. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06164/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1270958
Firma: INGLINE PLUS, gradbeni inže-

niring, d.o.o., Križe
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4294 Križe, Pod sleme-
nom 20

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Prešeren Bojan, Križe, Pod

slemenom 20, vstop 22. 12. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Prešeren Bojan, imenovan 22. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 3. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 4511 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi

izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6210 Zračni
promet na rednih linijah; 6220 Izredni zrač-
ni promet; 6321 Druge pomožne dejavno-
sti v kopenskem prometu; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,

meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-203798
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00010 z dne 11. 3. 1998 pri
subjektu vpisa PAPLER JANJA & CO, trgo-
vina in storitve, d.n.o., Tržič, sedež: Po-
dljubelj 104, 4290 Tržič, pod vložno
št. 1/02565/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5518814
Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:

1596 Proizvodnja piva; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5522 Storitve kampov;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6312 Skladiščenje; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
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7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov.

Rg-203800
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00929 z dne 11. 3. 1998 pri
subjektu vpisa CASINO, turistično podjet-
je Bled, d.o.o., sedež: Cesta svobode 15,
4260 Bled, pod vložno št. 1/01241/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5379911
Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-

mažič Marjan, Bled, Gregorčičeva 28, raz-
rešen 24. 9. 1996 kot v.d. direktorja in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-203802
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00758 z dne 22. 4. 1998 pri
subjektu vpisa RODEO TEAM, trgovsko
podjetje, d.o.o., Kranj, sedež: Trg Rivoli
6, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/03124/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča popravo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5580811
Sedež: 4000 Kranj, Trg Rivoli 6
Osnovni kapital: 2,244.347 SIT.

Rg-203805
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00152 z dne 11. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06163/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1254979
Firma: TRNOVA, CRNKIĆ IN CRNKIĆ,

storitve in trgovina, d.n.o., Hrušica
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4270 Hrušica, Hrušica 209
Ustanovitelja: Crnkić Nihad in Crnkić Ize-

ta, oba Hrušica, Hrušica 209, vstopila
26. 11. 1997, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Crnkić Nihad, imenovan 26. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev; Crnki-
ć Izeta, imenovana 26. 11. 1997, kot po-
močnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 3. 1998:
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52420 Trgovina na drobno z oblači-
li; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim

blagom; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-203808
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00850 z dne 10. 3. 1998 pri
subjektu vpisa NAMA VELEBLAGOVNICA,
trgovsko podjetje Škofja Loka, d.o.o., se-
dež: Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Lo-
ka, pod vložno št. 1/02619/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5524741
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Arh Martin, razrešen 31. 5. 1996;
Švarc Magda, razrešena 31. 8. 1996 kot
v.d. direktorice, Vukašinovič Milan, Ljublja-
na-Šentvid, Jerančičeva 14, imenovan 1. 9.
1996 zastopa družbo kot v.d. direktorja,
predhodno soglasje družbenika pa mora pri-
dobiti za: sklenitev poslov, kadar vrednost
posla presega znesek 2,000.000 SIT; vse
posle, ki konstituirajo za družbo obveznost,
ki presega vrednost 2,000.000 SIT v zvezi
z nakupom ali prodajo nepremičnin, naje-
manjem ali dajanjem posojil, dajanjem ga-
rancij, hipotekarnih ali kakršnihkoli jamstev
za obveznosti družbe in drugih oseb; skle-
panje leasing pogodb ali pogodb o dolgo-
ročnih prodajah in nabavah blaga, pogodb,
ki se nanašajo na pravice industrijske lastni-
ne, ustanavljanje podružnic in družb hčera,
nakupe poslovnega deleža/delnic in drugih
podjetij, uvajanje novih proizvodov in dejav-
nosti ali opustitev dosedanjih; imenovanje
delavcev s posebnimi pooblastili.

Rg-203809
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01290 z dne 9. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa HY-MED, trgovina, inženiring,
marketing, svetovanje, storitve, zastopa-
nje, turizem in proizvodnja, Tržič, d.o.o.,
sedež: Pot na polje 50, Pristava, 4290
Tržič, pod vložno št. 1/01461/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5404991
Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1998:

5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5232 Trgovina na drob-
no z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno

s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-203810
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01305 z dne 9. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa DOM TRADE, trgovsko podjet-
je, d.o.o., Žabnica, sedež: Žabnica 68,
4209 Žabnica, pod vložno
št. 1/04707/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov zaradi
prenosa dela poslovnega deleža s temile
podatki:

Matična št.: 5755336
Ustanovitelja: Hafner Marko, Žabnica,

Žabnica 68, vstop 1. 3. 1993, vložek
3,444.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; DOM TRADE, trgovsko podjetje,
d.o.o., Žabnica, Žabnica 68, vstop 27. 12.
1996, vložek 1,600.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Rg-203811
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01260 z dne 7. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ALPSKI LETALSKI CENTER
LESCE-BLED, sedež: Begunjska 10,
4248 Lesce, pod vložno št. 1/00174/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:

Matična št.: 5145589
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bur-

ja Pavel, razrešen 31. 12. 1996 kot v.d.
direktorja; direktor Lajovic Franc, Zg. Gor-
je, Sp. Gorje 93b, imenovan 1. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev, razen pri skle-
panju pogodb o nakupu, prodaji in dajanju v
najem ali najemanju osnovnih sredstev nad
vrednostjo 1,000.000 SIT potrebuje sklep
upravnega odbora zavoda.

Rg-203812
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00458 z dne 9. 3. 1998 pod št.
vložka 1/06161/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 1274228
Firma: HEINZ & BEGER, turizem, trgo-

vina in storitve, d.n.o., Mojstrana
Skrajšana firma: HEINZ & BEGER,

d.n.o., Mojstrana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4281 Mojstrana, Triglav-

ska 58
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanoviteljici: Heinz Rosemarie, Ratin-

gen, Am Ehrkamper Bruch 24, vstop 24. 1.
1998, vložek 10.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Beger Ve-
sna, Ennepetal, Rollmannstr. 177, vstop
24. 1. 1998, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost:  odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Wallas Darinka, Mojstrana, Ulica Ja-
koba Aljaža št. 11, imenovana 24. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana dne 9. 3. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 74831 Prevajanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-203813
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00153 z dne 6. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa POT, Družbena prehrana, go-
stinstvo, trgovina, d.o.o., Selca, sedež:
Dolenja vas 74, 4227 Selca, pod vložno
št. 1/02653/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5533147
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:

9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-203814
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01156 z dne 6. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZVONČEK – S, cvetličarstvo
in trgovina, d.o.o., Jesenice, sedež: Vik-
torja Kejžarja 16, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/05636/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5920752
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:

2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-

mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom.

Rg-203815
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01273 z dne 5. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa AVENA, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Kranj, sedež: Gospo-
svetska ul. 17, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/03102/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5579449
Ustanovitelja: Bernik Milan, Škofja Loka,

Hafnarjevo naselje 72, vstop 4. 5. 1994,
vložek 3,278.350 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; AVENA, d.o.o., Kranj, Kranj, Gos-
posvetska 17, vstop 20. 12. 1996, vložek
13,113.402 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-203818
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00014 z dne 5. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa DECOP, Proizvodnja in trže-
nje, d.o.o., Železniki, sedež: Češnjica 42,
4228 Železniki, pod vložno
št. 1/02665/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5536804
Sedež: 4228 Železniki, Log 1
Ustanovitelj: Bogataj Andrej, Železniki,

Češnjica 42, vstop 5. 5. 1994, vložek
1,597.400 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Bogataj Franc, izstop 24. 12. 1996.

Rg-203820
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00428 z dne 4. 3. 1998 pod št.
vložka 1/06158/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277162
Firma: iPLUS, družba za informatiko,

d.o.o.
Skrajšana firma: iPLUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Groharje-

vo naselje 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Eržen Fred, Golnik, Zalog

31, vstop 18. 2. 1998, vložek 500.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja; Gartner Jer-
nej, Škofja Loka, Cesta talcev 9, vstop
18. 2. 1998, vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja; Rebec Franc, Škof-
ja Loka, Groharjevo naselje 28, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rebec Franc, imenovan 18. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-

ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52473 Dejavnost papirnic; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Firma je pravilno vpisana tako, da je prva
črka pisana kot mala tiskana črka – torej
pravilno “iPLUS družba za informatiko,
d.o.o.”

Rg-203821
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00025 z dne 4. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa DOM PETRA UZARJA, p.o., se-
dež: Ročevnica, 4290 Tržič, pod vložno
št. 1/00265/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o zavodih,
spremembo firme, natančni naslov, spre-
membo družbenika, meja pooblastil zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5181895
Firma: DOM PETRA UZARJA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4290 Tržič, Ročevnica 58
Ustanovitelj: Občinska skupnost social-

nega skrbstva Tržič, izstop 6. 5. 1993; Vla-
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da Republike Slovenije, Ljubljana, Gregor-
čičeva 20, vstop 6. 5. 1993, odgovornost:
odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mešič Danijela, Tržič, Pristavška
c. 89, razrešena 26. 7. 1995 in ponovno
imenovana za direktorico, ki zastopa zavod
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142 Alterna-
tivne oblike zdravljenja; 85311 Dejavnost
domov za starejše; 85312 Dejavnost po-
sebnih socialnovarstvenih zavodov za odra-
sle; 85324 Druge socialne dejavnosti.

Rg-203822
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00427 z dne 4. 3. 1998 pod št.
vložka 1/06156/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1274198
Firma: HEMI-DI, d.o.o., družba za sve-

tovanje, izobraževanje in posredovanje
Skrajšana firma: HEMI-DI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Dražgoška ulica 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Veličković-Perat Milivoj in

Dolenc Veličković Tatjana, oba Kranj, Draž-
goška ulica 7, vstopila 9. 2. 1998, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblašeni za zastopanje: Velič-
kovič-Perat Milivoj, imenovan 9. 2. 1998,
kot poslovodja-direktor, zastopa družbo
brez omejitev; Dolenc Veličković Tatjana,
imenovana 9. 2. 1998, kot pomočnica po-
slovodje-pomočnica direktorja, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-

sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju nara-
voslovja; 73202 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203824
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01277 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ADACTA, gradbeno, storitve-
no in trgovsko podjetje, Škofja Loka,
d.o.o., sedež: Godešič 91, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/03141/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5615275
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:

4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-

ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje.

Rg-203825
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01265 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa FEROGALANT, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in turizem, d.o.o.,
Šenčur, sedež: Sajovčevo naselje 24,
4208 Šenčur, pod vložno št. 1/05056/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5807638
Ustanovitelji: Čepin Bojan in Čepin Mar-

jeta, oba Šenčur, Sajovčevo naselje 24,
vstopila 2. 2. 1994, vložila po 85.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjata; FERO-
GALANT, d.o.o., Šenčur, Sajovčevo nase-
lje 24, vstop 20. 12. 1996, vložek
1,530.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-203826
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01260 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa VOJE, podjetje za proizvodnjo
bombažnih tkanin, trgovino in go-
stinstvo, d.o.o., Tržič, sedež: Predilniška
cesta 16, 4290 Tržič, pod vložno
št. 1/02090/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5469813
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Te-

ran Slavko, Tržič, Kovor, Stagne 6, razre-
šen 20. 12. 1994 kot v.d. direktorja in ime-
novan za poslovodjo-direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-203827
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00490 z dne 6. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ARS INVEST, gradbeništvo
in turizem, d.o.o., sedež: Rateče 86,
4283 Rateče-Planica, pod vložno
št. 1/05637/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov zaradi
delne odsvojitve poslovnega deleža, spre-
membo poslovnih deležev in družbene po-
godbe z dne 18. 12. 1996 s temile po-
datki:

Matična št.: 5913829
Ustanovitelji: Šalej Aleš, Rateče-Planica,

Rateče 86, vstop 21. 8. 1995, vložek
155.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
Oman Rajko, Gozd Martuljek, Zgornje Rute
82, vstop 21. 8. 1995, vložek 155.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; Štefančič
Stanislav, Gozd Martuljek, Naselje pod hri-
bom 62, vstop 21. 8. 1995, vložek
155.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja;
GRADBENIŠTVO IN TURIZEM ARS IN-
VEST, d.o.o., Rateče-Planica, Rateče 86,
vstop 18. 12. 1996, vložek 1,035.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Rg-203829
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00839 z dne 6. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa APEX BERGANT IN KOKALJ,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.
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Selca, sedež: Zgornja Luša 20, 4227
Selca, pod vložno št. 1/05922/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, družbenika, dejav-
nosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5986761
Firma: APEX, PERČIČ IN DRUGI, pro-

izvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.,
Selca

Skrajšana firma: APEX, PERČIČ IN
DRUGI, d.n.o., Selca

Ustanovitelj: Perčič Aljoša, Kranj, C. ko-
krškega odreda 4, vstop 1. 6. 1997, odgo-
vornost:  odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Perčič Aljoša, imenovan 1. 6.
1997.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 92110 Snema-
nje filmov in videofilmov; 92120 Distribucija
filmov in videofilmov.

Rg-203830
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00491 z dne 6. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa PENZION PARK, družba za go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Bohinjsko je-
zero, sedež: Ukanc 129, 4265 Bohinj-
sko jezero, pod vložno št. 1/04199/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nih deležev, spremembo poslovnih deležev,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in spremembo akta o usta-
novitvi z dne 5. 9. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5697913
Ustanoviteljica: Biščan Jana, Bohinjsko

jezero, Ukanc 129, vstop 21. 9. 1992, vlo-
žek 1,585.622 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Mlakar Antonija, izstop 31. 7.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;

5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost

restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-203831
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00357 z dne 6. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ŽIČNE MREŽE FRLIC, pro-
izvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.,
Kranj, sedež: Zevnikova 5a, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00745/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme s temile podatki:

Matična št.: 5367646
Firma: MREŽE FRLIC, proizvodnja,

storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MREŽE FRLIC, d.o.o.

Rg-203832
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00450 z dne 6. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa SAVA ALFA, družba za pro-
izvodnjo pnevmatik, d.o.o., sedež: Škof-
jeloška c. 6, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/06029/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 1201395
Firma: SAVA TIRES, družba za pro-

izvodnjo pnevmatik, d.o.o.
Skrajšana firma: SAVA TIRES, d.o.o.

Rg-203834
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00209 z dne 6. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa GOODYEAR ENGINEERED
PRODUCTS EUROPE, družba za pro-
izvodnjo gumenih tehničnih izdelkov,
d.o.o., sedež: Škofjeloška c. 6, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/06104/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 1228153
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Robinson John, Wolverhampton, 1
Westcroft road Tettenhall, imenovan 6. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev, sku-
paj z glavnim direktorjem; direktor Roberts
Antony John, Huntingford, Arlberg house
Goretree road, imenovan 6. 2. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev, skupaj z glav-
nim direktorjem; direktor Fijačko Maksimi-
ljan, Kranj, Trg prešernove brigade 10, ime-
novan 6. 2. 1998, kot delavski direktor za-
stopa družbo brez omejitev, skupaj z
glavnim direktorjem.

Rg-203835
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00208 z dne 6. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa GOODYEAR ENGINEERED
PRODUCTS EUROPE JOINT VENTURE
HOLDING, družba za upravljanje, d.o.o.,
sedež: Škofjeloška 6, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/06108/00 vpisalo v sodni re-
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gister tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 1196359
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Robinson John, Wolverhampton, 1
Westcroft road Tettenhall, imenovan 6. 2.
1998, zastopa družbo brez omejitev, sku-
paj z glavnim direktorjem; direktor Roberts
Antony John, Huntingford, Arlberg house
Goretree road, imenovan 6. 2. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev, skupaj z glav-
nim direktorjem; direktor Fijačko Maksimi-
ljan, Kranj, Trg prešernove brigade 10, ime-
novan 6. 2. 1998, kot delavski direktor za-
stopa družbo brez omejitev, skupaj z
glavnim direktorjem.

Rg-203836
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01351 z dne 6. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ORBY, obdelava kovin, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Bled, sedež: Ul. Ma-
tija Čopa 4, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/01392/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo firme in skraj-
šane firme ter spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5403529
Firma: ORBY, obdelava kovin, trgovi-

na in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ORBY, d.o.o.
Sedež: 4248 Lesce, Alpska 43
Osnovni kapital: 10,992.084 SIT
Ustanovitelj: Brence Janez, Bled, Ul. Ma-

tija Čopa 4, vstop 31. 5. 1990, vložek
10,992.084 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Rg-203837
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00452 z dne 6. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa LEITZ, orodja, d.o.o., sedež:
Škofjeloška c. 56, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/05683/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5928508
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1998:

2852 Splošna mehanična dela; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij.

Rg-203838
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00435 z dne 4. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa NIKO, kovinarsko podjetje,
d.d., Železniki, sedež: Otoki 16, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/00218/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje,
spremembo članov nadzornega sveta in
spremembo statuta z dne 15. 7. 1997 s
temile podatki:

Matična št.: 5033420000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Nastran Valentina, Selca, Spodnja

Luša 29, razrešena 22. 9. 1997 kot zača-
sna uprava in ponovno imenovana za direk-
torico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Čulibrk Rado-
van, Demšar-Potočnik Ivanka, Ferlan Janez,
Frlic Anton, Pintar Miroslav, Pogačnik Ivan-
ka, vsi izstopili 15. 7. 1997, ter Gruden
Milan, Volk Silvana, Bešter Helena, Premik
Dean, Ferlan Janez in Pintar Miroslav, vsi
vstopili 15. 7. 1997.

Rg-203839
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01772 z dne 4. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ABC EUROPEAN AIR & SEA
CARGO DISTRIBUTION, transportno
podjetje, d.o.o., sedež: Letališče Brnik,
Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik, pod vložno
št. 1/06068/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo oseb, pooblašče-
nih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 1201867
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Meze Marko, Lesce, Finžgarjeva 7,
imenovan 18. 11. 1997.

Rg-203840
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00011 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa SINT – SODOBNI INTERIERI,
podjetje za trgovino in storitve Škofja
Loka, d.o.o., sedež: Podlubnik 266,
4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/01514/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5417236
Sedež: 4220 Škofja Loka, Podlubnik

266
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:

2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih
gospodinjskih aparatov in naprav; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,

pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
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7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 93022 Dejavnost kozmetičnih
salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih sa-
lonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-203841
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01515 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa MING, podjetje za marketing
in inženiring, Škofja Loka, d.o.o., sedež:
Partizanska 27, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/00714/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbenika
zaradi odsvojitve poslovnega deleža, spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopanje
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5317223
Sedež: 4220 Škofja Loka Partizan-

ska 27
Ustanovitelj: Jemc Boštjan, izstop

23. 10. 1997; Jemc Jaka, Škofja Loka, Par-
tizanska 27, vstop 23. 10. 1997, vložek
1,507.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jemc Boštjan, razrešen 24. 10.
1997, direktor Jemc Jaka, imenovan
23. 10. 1997, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
17210 Tkanje preje bombažnega tipa;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51440 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51470 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 51550 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51700 Druga trgovina
na debelo.

Rg-203846
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00625 z dne 4. 3. 1998 pod št.
vložka 1/06159/00 vpisalo v sodni regi-

ster tega sodišča preoblikovanje s.p. ATE-
LJE B&M-KOKELJ BORUT, s.p. v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
kapitala, družbenika, zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1195379
Firma: MERJASEC, turizem, trgovina

in storitve, d.o.o., Radovljica
Skrajšana firma: MERJASEC, d.o.o., Ra-

dovljica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Lancovo 7d
Osnovni kapital: 52,501.270 SIT
Ustanovitelj: Kokelj Borut, Bohinjska Bi-

strica, Letoviška c. 5, vstop 1. 1. 1995, vlo-
žek 52,501.270 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kokelj Borut, imenovan 1. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3150 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina

na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
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sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Družba je nastala s preoblikovanjem s.p.
ATELJE B&M – KOKELJ BORUT, s.p., Ra-
dovljica, Lancovo 7d, ki je bila vpisana pri
RS, Ministrstvo za finance, Republiški upra-
vi za javne prihodke, izpostava Radovljica,
pod opr. št. 44-1217/94 od 1. 1. 1995.

Rg-203842
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00200 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa DOLENC, podjetje za trgovino
in storitve, Škofja Loka, d.o.o., sedež:
Podlubnik 135, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/02851/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti, po-
višanje kapitala, spremembo priimka usta-
noviteljice in zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5561400
Osnovni kapital: 1,636.000 SIT
Ustanoviteljica: Dolenc Marija, Škofja Lo-

ka, Podlubnik 135, vstop 10. 1. 1992, vlo-
žek 1,636.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Dolenc Marija, imenovana
10. 1. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene na-
mene; 1421 Pridobivanje gramoza in pe-
ska; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203848
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01266 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa PENSION SATURN, gostin-
sko-turistično podjetje Kranjska Gora,
d.o.o., sedež: Naselje Ivana Krivca 22,
4280 Kranjska Gora, pod vložno
št. 1/02809/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5548292
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:

55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-203851
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01356 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ABC EUROPEAN AIR & SEA
CARGO DISTRIBUTION, transportno
podjetje, d.o.o., sedež: Letališče Brnik,
Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik, pod vložno
št. 1/06068/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo oseb, pooblašče-
nih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 1201867
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Krč Nada, Kranj, Jezerska c. 124,
imenovana 19. 9. 1997.

Rg-203852
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01761 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa SVEČAN, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o., sedež: Jezerska ce-
sta 93, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05985/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1192671
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:

3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih

linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7470 Čiščenje stavb;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Rg-203853
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01780 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa MIKS, podjetje za consulting
in turizem, d.o.o., Bled, sedež: Črtomiro-
va 12, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/00743/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti in spremembo ustanoviteljevega ime-
na s temile podatki:

Matična št.: 5336988
Ustanoviteljica: Senčar Marija, Bled, Čr-

tomirova 12, vstop 9. 1. 1990, vložek
956.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
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Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-

mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6120 Promet po
rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Rg-203855
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01051 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa DE & DE, trgovina, turizem,

gostinstvo, uvoz in izvoz, d.o.o., Kranj-
ska Gora, sedež: Log 16, 4280 Kranjska
Gora, pod vložno št. 1/04198/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5696453
Firma: DE & DE, prevozništvo in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: DE & DE, d.o.o.
Sedež: 4280 Kranjska Gora, Bezje 10
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:

4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 90005 Druge storitve javne hi-
giene; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9304 Pogrebne storitve.

Rg-203857
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01291 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa EUROCOM, trgovina na debe-
lo in drobno, d.o.o., Kranj, sedež: Pšev-
ska 21, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00517/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
delne odsvojitve poslovnega deleža ter raz-
širitev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5297338
Sedež: 4000 Kranj, Pševska 21
Ustanovitelji: Martinjak Drago, Kranj,

Gubčeva 7, vstop 24. 11. 1989, vložek
41,038.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Martinjak Nanika, Kranj, Gubčeva 7,
vstop 24. 11. 1989, vložek 10,259.500
SIT, odgovornost: ne  odgovarja; EURO-
COM, d.o.o., Kranj, Pševska 21, vstop
27. 12. 1996, vložek 51,297.500 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2215 Drugo založništvo;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-203858
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01272 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa ANTON GRAŠIČ, podjetje za
izvoz-uvoz, transport in trgovino, Naklo,
d.o.o., sedež: Polica 11, 4202 Naklo, pod
vložno št. 1/00774/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti ter spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5642086

Sedež: 4202 Naklo, Polica 11
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Zimmermann Frank, razrešen 13. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
2852 Splošna mehanična dela; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 90001 Zbiranje in od-
voz odpadkov; 90005 Druge storitve javne
higiene.

Rg-203859
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01247 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa KRILA, ključavničarski servis,
d.o.o., Kranj, sedež: Jaka Platiše 17,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/04756/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža družbe, spremembo dejav-
nosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo naslova družbe-
nika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5852919
Sedež: 4000 Kranj, Breg ob Savi 56a
Ustanovitelj: Zupanc Robert, Kranj, Breg

ob Savi 56a, vstop 28. 4. 1994, vložek
800.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zu-
panc Robert, imenovan 28. 4. 1994, kot
namestnik direktorja zastopa družbo neo-
mejeno.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;

4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje.

Rg-203860
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01248 z dne 3. 3. 1998 pod št.
vložka 1/04756/01 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5852919001
Firma: KRILA, ključavničarski servis,

d.o.o., Kranj, PODRUŽNICA BLEIWEISO-
VA 84

Skrajšana firma: KRILA, d.o.o., PO-
DRUŽNICA BLEIWEISOVA 84

Sedež: 4000 Kranj, Bleiweisova 84
Ustanovitelj: KRILA, ključavničarski ser-

vis, d.o.o., Kranj, Kranj, Breg ob Savi 56a,
vstop 12. 12. 1996, odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Klander Marko, Kranj, Bleiweisova
84, imenovan 12. 12. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev; Zupanc Robert, Kranj,
Breg ob Savi 56a, imenovan 12. 12. 1996,
kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 66 / 1. 10. 1998 / Stran 6363

belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje.

Rg-203861
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01249 z dne 3. 3. 1998 pod št.
vložka 1/04756/02 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča domačo podružnico s te-
mile podatki:

Matična št.: 5852919002
Firma: KRILA, ključavničarski servis,

d.o.o., Kranj, PODRUŽNICA CESTA 1.
MAJA – KIOSK

Skrajšana firma: KRILA, d.o.o.,
PODRUŽNICA CESTA 1. MAJA – KIOSK

Sedež: 4000 Kranj, Cesta 1. maja –
kiosk

Ustanovitelj: KRILA, ključavničarski ser-
vis, d.o.o., Kranj, Kranj, Breg ob Savi 56a,
vstop 12. 12. 1996, odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Klander Marko, Kranj, Bleiweisova
84, imenovan 12. 12. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Zupanc Robert,
Kranj, Breg ob Savi 56a, imenovan 12. 12.
1996, kot namestnik direktorja zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na

drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje.

Rg-203862
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00020 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa TGP, turizem – gostinstvo in
trgovina, d.o.o., Lesce, sedež: Begunj-
ska 9, 4248 Lesce, pod vložno
št. 1/03121/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje kapitala, spre-
membo firme, skrajšane firme, družbenikov,
zastopnika in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5655200
Firma: TGP, turizem, gostinstvo in tr-

govina, Lesce, d.o.o.
Skrajšana firma: TGP, Lesce, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,340.000 SIT
Ustanovitelja: Gicič Krsto, Lesce, Be-

gunjska 9, vstop 27. 6. 1991, vložek
1,550.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Wojan Kurt Arnold, izstop 13. 12.
1996; Radujevčanovič Slobodan, Negotin,
Mokranje, vstop 10. 3. 1997, vložek
790.000 SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Gi-
cič Draga, Lesce, Begunjska 9, imenovana
31. 12. 1997, zastopa družbo neomejeno;
direktor Gicič Krsto, imenovan 27. 6. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; Radujevča-
novič Slobodan, imenovan 10. 3. 1997, za-
stopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1998:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih

prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering).

Rg-203863
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00151 z dne 30. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06179/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos sedeža iz Ljublja-
ne, spremembo firme in sedeža, ustanovi-
teljev, dejavnosti, oseb, pooblaščenih za za-
stopanje in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 1243705
Firma: MERTANA, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Pravnoorg: oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4205 Preddvor, Mače 14
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: LERONA, d.o.o., izstop

27. 1. 1998; Ekar Josip in Ekar Mojca, oba
Preddvor, Mače 14, vstopila 27. 1. 1998,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 27. 1. 1998;
direktorica Ekar Mojca, imenovana 27. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev; za-
stopnik Ekar Josip, imenovan 27. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnje-
ga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vl. št. 1/30119/00 z isto firmo.
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Rg-203864
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01489 z dne 30. 3. 1998 pri
subjektu vpisa METING – ŽELEZARNA
JESENICE, inženiring, svetovanje, po-
slovne storitve, d.o.o., sedež: Cesta že-
lezarjev 8, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/01792/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev družbe HRAST –
ŽELEZARNA JESENICE, d.o.o., pri prev-
zemni družbi in povečanje osnovnega kapi-
tala in deleža ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5436745
Firma: ŽELEZARNA JESENICE MET-

ING, Podjetje za metalurški inženiring,
d.o.o., Jesenice

Skrajšana firma: ŽJ METING, d.o.o., Je-
senice

Sedež: 4270 Jesenice, C. železarjev
št. 8

Osnovni kapital: 15,557.214,90 SIT
Ustanovitelj: SLOVENSKE ŽELEZARNE,

d.d., Ljubljana, Gerbičeva 98, vstop 31. 5.
1995, vložek 15,557.214,90 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Pripojitev HRAST – ŽJ, d.o.o., Jesenice
(vl. št. 1/4176/00) na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 21. 12. 1995.

Rg-203865
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01488 z dne 30. 3. 1998 pri
subjektu vpisa HRAST – ŽELEZARNA
JESENICE, podjetje za prehrano, preno-
čevanje, trgovino, turizem, d.o.o., sedež:
C. železarjev 8, 4270 Jesenice, pod vlož-
no št. 1/04176/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev k družbi METING –
ŽELEZARNA JESENICE, d.o.o., pri prevze-
ti družbi s temile podatki:

Matična št.: 5688345
Firma: HRAST – ŽJ, podjetje za pre-

hrano, prenočevanje, trgovino, turizem,
d.o.o.

Sedež: 4270 Jesenice, C. železar-
jev 8

Pripojitev k Meting – Železarna Jeseni-
ce, d.o.o. (vl. št. 1/1792/00) na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 21. 12. 1995.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register
po sedežu prevzemne družbe.

Rg-203868
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00619 z dne 30. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ŠINKOVEC JOMA, SERVIS-
NO PODJETJE, sedež: Hotavlje 78, 4224
Gorenja vas, pod vložno št. 1/05149/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo fir-
me, skrajšane firme, ustanoviteljev, zastop-
nika, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5804205
Firma: ŠINKOVEC JOMA – JOŽE IN

MATEJA, servisno podjetje, Hotavlje,
d.n.o.

Skrajšana firma: ŠINKOVEC JOMA, Ho-
tavlje, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4224 Gorenja vas, Hotav-
lje 78

Osnovni kapital: 119.000 SIT
Ustanovitelja: Šinkovec Jožef, Gorenja

vas, Hotavlje 78, izstopil iz d.o.o. in vstopil
v d.n.o., 30. 3. 1995, vložek 59.500 SIT,
odgovornost:  odgovarja s svojim premože-
njem; Šinkovec Mateja, Gorenja vas, Ho-
tavlje 78, vstop 30. 3. 1995, vložek 59.500
SIT, odgovornost:  odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šinkovec Jožef, imenovan 5. 7. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Šinkovec Mateja, imenovana 30. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje.

Rg-203870
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01735 z dne 30. 3. 1998 pri
subjektu vpisa 5 ER ŠPORT, d.o.o., Kranj,
družba za šport, gostinstvo in turizem,
sedež: Stritarjeva 5, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/05714/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5903947
Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1998:

1520 Predelava in konzerviranje rib, pro-
izvodnja ribjih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-203871
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00650 z dne 30. 3. 1998 pri
subjektu vpisa GROM, storitve in trgovi-
na, d.o.o., Žirovnica, sedež: Moste 19c,
4274 Žirovnica, pod vložno
št. 1/03780/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšane fir-
me in sedeža firme s temile podatki:

Matična št.: 5703930
Firma: GROM, storitve in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: GROM, d.o.o.
Sedež: 4270 Jesenice, Titova 30.

Rg-203872
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00210 z dne 30. 3. 1998 pri
subjektu vpisa STOP, proizvodnja, gradbe-

ništvo, posredništvo in trgovina, d.o.o.,
Jesenice, sedež: Na Pejcah 7a, 4270 Je-
senice, pod vložno št. 1/01215/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5384320
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Vavtar Pavla, razrešena 15. 1.
1998; direktor Vavtar Lojze, Jesenice, Na
Pejcah 7a, imenovan 11. 11. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-203876
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00740 z dne 18. 3. 1998 pri
subjektu vpisa LESNIK, podjetje za inže-
niring, svetovanje in trgovino, d.o.o.,
Kranj, sedež: Mlakarjeva 20, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/04257/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje kapitala
in deleža, spremembo sedeža in dejavnosti
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5720737
Sedež: 4000 Kranj, Zg. Bitnje 100a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rogelj Vojko, Kranj, Mla-

karjeva ul. 20, vstop 3. 12. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rogelj Vojko, imenovan 3. 12. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in pro-
filov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
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zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb.

Rg-203877
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00201 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ABIT, proizvodno in trgov-
sko podjetje Križe, d.o.o., sedež: Vrtna
ulica 26, 4294 Križe, pod vložno
št. 1/01819/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5452198
Sedež: 4294 Križe, Vrtna ulica 26
Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:

1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2524 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna me-
talurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvod-
nja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-

vina na drobno z motornimi gorivi; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-

skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-203878
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00095 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa VODNOGOSPODARSKO
PODJETJE KRANJ, p.o., sedež: Ul. Mirka
Vadnova 5, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00050/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme, osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev, dejavnosti, nadzorni svet s temile po-
datki:

Matična št.: 5142393
Firma: JAVNO VODNOGOSPODAR-

SKO PODJETJE KRANJ, d.d.
Skrajšana firma:JVGP Kranj, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, Ulica Mirka Vad-

nova 5
Osnovni kapital: 231,912.000 SIT
Ustanovitelji: Uprava za vodno gospo-

darstvo LR Slovenije, Ljubljana, izstop
8. 11. 1996; Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska 2, vstop 8. 11. 1996, vložek
7,718.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 8. 11. 1996, vlo-
žek 7,718.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kot-
nikova 28, vstop 8. 11. 1996, vložek
40,003.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; udeleženci interne razdelitve, vstopili
8. 11. 1996, vložili 15,436.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarjajo; udeleženci notra-
njega odkupa, vstopili 8. 11. 1996, vložili
6,305.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varjajo; Republika Slovenija, Ljubljana, vstop
8. 11. 1996, vložek 154,732.000 SIT, od-
govornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bre-
zar Vinko, Tržič, Kranjska 45, razrešen
8. 11. 1996 kot v.d. direktorja in imenovan
za člana začasne uprave, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Porenta Bojan,
Korenjak Mirjana in Rogelj Miroslav, vsi vsto-
pili 8. 11. 1996.

Dejavnost, izbrisana dne 17. 3. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2661 Proizvodnja betonskih iz-
delkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 4534 Druge in-
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štalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5551 Storitve menz; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00941/01007 – 1998/IJS z dne 13. 1.
1998.

Rg-203879
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01111 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa GOZDNO GOSPO-
DARSTVO KRANJ, n.sol.o., sedež: C. Sta-
neta Žagarja 53, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00009/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme in skrajšane firme, osnovnega
kapitala, ustanoviteljev, dejavnosti, začasno
upravo in nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5142415
Firma: GOZDNO GOSPODARSTVO

KRANJ, d.d.
Skrajšana firma: GG KRANJ, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4000 Kranj, C. Staneta Žagar-

ja 53
Osnovni kapital: 258,300.000 SIT
Ustanovitelji: Vlada LRS, izstop 24. 6.

1997; Izvršni svet LRS, izstop 24. 6. 1997;
Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Du-
najska 160, vstop 24. 6. 1997, vložek
51,660.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Mala ulica 5, vstop 24. 6. 1997, vlo-
žek 25,830.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunaj-
ska 56, vstop 24. 6. 1997, vložek
48,365.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; udeleženci notranjega odkupa, vsto-
pili 24. 6. 1997, vložili 47,844.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo; udeleženci
interne razdelitve, vstopili 24. 6. 1997, vlo-
žili 45,856.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarjajo; udeleženci iz javne prodaje, vsto-
pili 24. 6. 1997, vložili 38,745.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Drašler Andrej, Trzin, Mengeška 21a, raz-
rešen 24. 6. 1997 kot direktor in imenovan
kot začasni direktor, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Arnuš Silvo, Ilar
Darko in Špilar Tomaž, vsi vstopili 24. 6.
1997.

Dejavnost, izbrisana dne 17. 3. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5246 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom.

Dejavnost, vpisana dne 17. 3. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-

zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01282/02032-1997/GV z dne 18. 8.
1997.

Rg-203884
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00571 z dne 17. 3. 1998 pri
subjektu vpisa MERKUR, trgovina in stori-
tve, d.d., sedež: Koroška c. 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00015/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5003563
Člani nadzornega sveta: Frelih Anica, iz-

stop 8. 11. 1994.

Rg-200832
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00620 z dne 16. 12. 1997 pri
subjektu vpisa DVOJNI W, finančno sveto-
vanje, trgovina, d.o.o., Kranj, sedež: Zla-
to polje 12c, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/02456/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo firme in skrajšane firme ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5516340
Firma: DVOJNI W, finančno svetova-

nje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DVOJNI W, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Weisseisen Franc, Kranj,

Zlato polje 12c, vstop 18. 6. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 16. 12. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem

in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
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no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-203770
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00528 z dne 24. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06174/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1278029
Firma: AS PROFIT, podjetje za finanč-

no računovodske storitve, d.o.o., Bohinj-
ska Bela

Skrajšana firma: AS PROFIT, d.o.o., Bo-
hinjska Bela

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 4263 Bohinjska Bela, Bohinj-
ska Bela 133

Osnovni kapital. 1,530.000 SIT
Ustanoviteljica: Svete Alenka, Bohinjska

Bela 133a, vstop 13. 2. 1998, vložek
1,530.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sve-
te Alenka, imenovana 13. 2. 1998 za po-
slovodjo, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 3. 1998: 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih ele-
mentov iz keramike; 2624 Proizvodnja dru-
ge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvod-
nja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvod-
nja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
ramičnih materialov za gradbeništvo; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli

in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-

vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
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Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9500
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim oseb-
jem.

Družba v okviru dejavnosti pod šifro
K/74.12 ne sme opravljati revizijske dejav-
nosti.

Rg-203779
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01076 z dne 20. 3. 1998 pri
subjektu vpisa FREISING, d.o.o., izobra-
ževanje in poslovne storitve, sedež:
Spodnji trg 40, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/05672/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo poslovne-
ga deleža, sedeža družbe, družbenikov in
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile
podatki:

Matična št.: 5924898
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kidričeva

66a
Ustanovitelj: Krajnik Martin, izstop 7. 10.

1995; Bogataj Franc, Železniki, Log 1, vs-
top 22. 11. 1995, vložek 1,568.000 SIT,
odgovornost: ne  odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Krajnik Martinu, ki je bil razrešen 7. 10.
1996.

Rg-203792
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00361 z dne 16. 3. 1998 pod
št. vložka 1/06165/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277111
Firma: BMES, OBLAK & CO, razvoj in

proizvodnja, d.n.o.
Skrajšana firma: BMES, OBLAK & CO,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4226 Žiri, Selo 38
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Oblak Milan in Oblak Bo-

ris, Oba iz Žirov, Selo 38, vstopila 3. 2.
1998, vložila po 5.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Oblak Milan in Oblak Boris, imeno-
vana 3. 2. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1998: 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Rg-203807
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00908 z dne 11. 3. 1998 pri
subjektu vpisa ENSO, gradbene in plin-
ske instalacije, d.o.o., Vrbnje, Radovlji-
ca, sedež: Vrbnje 19b, 4240 Radovljica,

pod vložno št. 1/04511/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo, spremembo se-
deža in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5737559
Sedež: 4240 Radovljica, Gorenjska

cesta 33c
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kot-
lov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 18. 10. 1996.

Rg-203845
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00847 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa PEKO TRADE, družba za pro-
izvodnjo in trgovino z obutvijo, d.o.o.,
sedež: Ste Marie Aux Mines 5, 4290 Tr-
žič, pod vložno št. 1/05823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča razširitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5956749
Dejavnost, vpisana 3. 3. 1998: 5213

Proizivodnja drugih izdelkov iz gume; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki.

Rg-203850
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00022 z dne 3. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa TRISAN, d.o.o., podjetje za
posredovanje pri prometu z nepremični-
nami in za gospodarsko sodelovanje za
Slovence v tujini, Škofja Loka, sedež:
Podlubnik 43, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/02370/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, skraj-
šane firme, osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev, zastopnikov in dejavnosti, uskladitev de-
javnosti, spremembo pogodbe in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 5531292
Firma: TRISAN, poslovne storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: TRISAN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kavčič France, Kavčič So-

nja, Kavčič Andrej in Kavčič Helena, izstopi-
li 9. 10. 1997; Kavčič Blaž, Žabnica, For-

me 31, vstopil 9. 10. 1997, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnika Kavčič France in Kavčič Andrej,
razrešena 9. 10. 1997; direktor Kavčič
Blaž, imenovan 9. 10. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1998: 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 73201 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju družboslovja; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-203866
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 94/03739 z dne 30. 3. 1998 pri
subjektu vpisa TUŠEK, Podjetje za pro-
izvodnjo in promet, sedež: Rovt 10, Sel-
ca, pod vložno št. 1/03222/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
v d.n.o., spremembo firme, skrajšane fir-
me, ustanovitelja, zastopnika in dejavnosti,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti in uskaditev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5669227
Firma: TUŠEK IN TUŠEK, proizvodnja

in promet, Rovt, d.n.o.
Skrajšana firma: TUŠEK IN TUŠEK,

Rovt, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4227 Selca, Rovt 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Tušek Anton, izstopil

28. 12. 1994; Tušek Marica in Tušek An-
ton, oba iz Selc, Rovt 10, vstopila 28. 12.
1994, vložila po 4.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Tušek Anton in Tušek Marica, ime-
novana 28. 12. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0121 Re-
ja govedi; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja
perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130
Mešano kmetijstvo; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 3613 Proizvodnja kuhinjske-
ga pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-203867
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/00590 z dne 30. 3. 1998 pri
subjektu vpisa KOŽUH, Podjetje za trgovi-
no, turizem in storitve, sedež: Šuceva
ul. 12, 4000 Kranj, pod vložno
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št. 1/04469/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, tipa za-
stopnika in dejavnosti ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1273825
Firma: KOŽUH IN PARTNER, podjetje

za trgovino, turizem in storitve, d.n.o.,
Kranj

Skrajšana firma: KOŽUH IN PARTNER,
d.n.o., Kranj

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4000 Kranj, Šuceva ul. 12
Osnovni kapital: 125.000 SIT
Ustanovitelja: Kožuh Valerija in Kožuh

Drago, oba iz Kranja, Šuceva ul. 12, izsto-
pila iz d.o.o. in vstopila v d.n.o. 24. 3.
1995, vložila po 62.500 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ko-
žuh Drago, razrešen 24. 3. 1995 kot direk-
tor in imenovan za družbenika in družbenica
Kožuh Valerija, imenovana 24. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1998: 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-205273
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00736 z dne 16. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ALPETOUR RIC, računal-
niško informacijski center, d.o.o., sedež:
Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/00269/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča predložitev zapisnika 1.
zasedanja skupščine, člane nadzornega
sveta in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5092230
Člani nadzornega sveta: Schoffman Don,

Prevodnik Drago in Oman Matevž, vstopili
28. 5. 1996.

Sprememba družbene pogodbe z dne
28. 5. 1996.

Rg-205276
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01023 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa Osnovna šola Peter Kav-
čič Škofja Loka, sedež: Šolska ulica 1,
4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/00135/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo imena osnovne šo-
le in družbenika ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5089468
Firma: OSNOVNA ŠOLA PETRA

KAVČIČA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Škof-

ja Loka, izstop 18. 7. 1996; Občina Škofja
Loka, Škofja Loka, Poljanska cesta 2, vstop
18. 7. 1996, odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 5551
Storitve menz; 7512 Dejavnost javnih usta-
nov, ki zagotavljajo storitve na področju
zdravstva, izobraževanja, kulture in druge
socialne storitve, razen obveznega social-
nega zavarovanja; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje.

Rg-205277
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01154 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa Mladinski servis Kranj,
d.o.o., sedež: Stritarjeva 5, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/00061/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5157684
Ustanovitelja: Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja, Sloven-
ski odškodninski sklad in ARKADA ENA,
pooblaščena investicijska družba, d.d., vsi
izstopili 23. 10. 1996; Beton Gorazd, vložil
6,382.000 SIT in Beton Peter, vložil
12,936.000 SIT, oba iz Preddvora, Hote-
maže 70, vstopila 23. 10. 1995, odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Rg-205278
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01268 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa WEBER, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino s hidravličnimi in
pnevmatskimi napravami, d.o.o., Škofja
Loka, sedež: Stara Loka 36, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/00451/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,

uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti ter spremembo priimka druž-
benika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5294827
Osnovni kapital: 3,758.800 SIT
Ustanovitelj: Weber Jože, Škofja Loka,

Stara Loka 36, vstop 2. 10. 1989, vložek
3,758.800 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Weber Jože, imenovan 2. 10. 1989,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2873 Proizvodnja izdelkov iz ži-
ce; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-205280
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00221 z dne 15. 4. 1998 pri
subjektu vpisa GRADBENI INŽENIRING
JURCA & OSTALI, gradbeno in trgovsko
podjetje, d.n.o., sedež: Srednja vas pri
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Šenčurju 30, 4208 Šenčur, pod vložno
št. 1/03482/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov zaradi
pogodbenega prenosa, spremembo oseb,
pooblaščenih za zastopanje in razširitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5878390
Ustanovitelj: Jurca Božidar, izstop 30. 1.

1997; Črnič Matjaž, Cerklje na Gorenjskem,
Ulica Josipa Lapajne 6, vstop 30. 1. 1997,
vložek 4.000 SIT, odgovornost:  odgovarja
s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jur-
ca Božidar, razrešen 30. 1. 1997; Črnič
Matjaž, imenovan 30. 1. 1997, kot poslo-
vodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1998: 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-205281
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01312 z dne 21. 4. 1998 pri
subjektu vpisa AC HOTEL KRANJSKA
GORA, d.o.o., sedež: Vitranška 9, 4280
Kranjska Gora, pod vložno
št. 1/04871/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5779553
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žun-

kovič Janez, razrešen 30. 6. 1997; Jugo-
vič Matjaž, Ljubljana, Beblerjev trg 3, ime-
novan 1. 7. 1997, kot v.d. direktorja zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-205282
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00008 z dne 21. 4. 1998 pri
subjektu vpisa VARING – ŽELEZARNA
JESENICE, podjetje za varovanje ljudi in
premoženja, d.o.o., Jesenice, sedež: C.
železarjev 8, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/04175/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev k družbi ŽJ – MET-
ING, d.o.o., pri prevzeti družbi in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Sedež: 4270 Jesenice, C. železar-
jev 8

Pripojitev k METING – ŽJ, d.o.o., Jese-
nice, vl. št. 1/1792/00, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 21. 12. 1995. Pripo-
jitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-205283
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00009 z dne 21. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ŽELEZARNA JESENICE,
METING, Podjetje za metalurški inženi-
ring, d.o.o., Jesenice, sedež: C. železar-
jev št. 8, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/01792/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev družbe VARING,
ŽELEZARNA JESENICE, d.o.o., pri prev-
zemni družbi, povišanje osnovnega kapitala
in spremembo deleža ustanovitelja s temile
podatki:

Matična št.: 5436745

Firma: METING – ŽELEZARNA JESE-
NICE, inženiring, svetovanje, poslovne
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: METING – ŽJ, d.o.o.
Osnovni kapital: 22,086.163,40 SIT
Ustanovitelj: Slovenske železarne, d.d.,

Ljubljana, Gerbičeva 98, vstop 31. 5. 1995,
vložek 22,086.163,40 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Pripojitev družbe VARING – ŽELEZARNA
JESENICE, podjetje za varovanje ljudi in
premoženja, d.o.o., Jesenice, C. železar-
jev 8, vl. št. 1/41750/00, na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 21. 12. 1995.

Rg-205284
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00454 z dne 21. 4. 1998 pri
subjektu vpisa RADIO TRIGLAV JESE-
NICE, p.o., sedež: Trg Toneta Čufarja 4,
4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/00274/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajša-
ne firme, ustanoviteljev in tipa zastopnika,
kapital in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5053102
Firma: RADIO TRIGLAV JESENICE,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 20,670.000 SIT
Ustanovitelji: OK SZDL Jesenice in OK

SZDL Radovljica, izstopila 9. 12. 1997; Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska 56,
vložil 1,960.000 SIT, Slovenski odškodnin-
ski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
1,960.000 SIT, Slovenska razvojna druž-
ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
8,420.000 SIT, Stare Vida, Žirovnica, Ro-
dine 36, vložila 150.000 SIT, Humerca
Slavko, Jesenice, C. Cirila Tavčarja 1a, vlo-
žil 950.000 SIT, Dragojevič Dušan, Jeseni-
ce, C. maršala Tita 18, vložil 1,080.000
SIT, Klinar Rina, Jesenice, Plavški rovt 7c,
vložila 1,750.000 SIT, Mesojedec Marija,
Jesenice, Partizanska 14, vložila 360.000
SIT, Rabič Janko, Bled, Koritno 1, vložil
240.000 SIT, Voga Helena, Mojstrana, Dov-
je 9, vložila 680.000 SIT, Smole Olga, Bled,
Koritno 1, vložila 280.000 SIT, Dragojevič
Uroš, Jesenice, Ul. Staneta Bokala 13, vlo-
žil 140.000 SIT, Janša Nada, Bled, Sebe-
nje 63, vložila 70.000 SIT, Rabič Božena,
Hrušica 171, vložila 240.000 SIT, Sluga
Karmen, Kranjska Gora, Naselje Slavka Čer-
neta 34, vložila 70.000 SIT, Zaplotnik So-
nja, Preddvor, Srednja Bela 10a, vložila
290.000 SIT, Sluga Francka, Kranjska Go-
ra, Naselje Slavka Černeta 34, vložila
170.000 SIT, Rabič Mojca, Hrušica 171,
vložila 70.000 SIT, Rabič Gregor, Hrušica
171, vložil 70.000 SIT, Smole Ignac, Bled,
Koritno 1, vložil 280.000 SIT, Potokar Tjaš,
Bled, Koritno 1, vložil 70.000 SIT, Občina
Jesenice, Jesenice, C. maršala Tita 78, vlo-
žila 1,080.000 SIT in Smole Branka, Bled,
Koritno 1, vložila 290.000 SIT – vsi vstopili
9. 12. 1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kli-
na Rina, razrešena 9. 12. 1997 kot direkto-
rica in imenovana v začasno poslovodstvo,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01425/760 – 1998/ST z dne 18. 2. 1998.

Rg-205285
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00737 z dne 21. 4. 1998 pod
št. vložka 1/06196/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1300881
Firma: MEDICINSKI CENTER LIPA,

diagnostika in terapija, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDICINSKI CENTER

LIPA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4260 Bled, Pod skalo 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Diagnostični center Vila Bo-

gatin, d.o.o., Bled, Pod skalo 4, vložil
1,425.000 SIT, Gorenšek Milan, Ljubljana,
Dolenjska c. 160a, vložil 60.000 SIT in Go-
renšek Moškon Marija, Bled, Cesta Gorenj-
skega odreda 19, vložila 15.000 SIT – vsi
vstopili 30. 1. 1998, odgovornost: ne  od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bratina Radislav, Koper, Beblerjeva
ul. 16, imenovan 16. 4. 1998, zastopa
družbo brez omejitev, razen glede sklepa-
nja pravnih poslov v zvezi z razpolaganjem z
nepremičninami in obremenjevanjem nepre-
mičnin in drugih pravnih poslov, katerih
skupna vrednost presega 50.000 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
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za DEM pri Banki Slovenije na dan sklenitve
pravnega posla, za kar potrebuje soglasje
skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-205286
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01505 z dne 22. 4. 1998 pri
subjektu vpisa METING – ŽELEZARNA
JESENICE, inženiring, svetovanje, po-
slovne storitve, d.o.o., sedež: C. železar-
jev št. 8, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/01792/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev RENTAX ŽJ, d.o.o.,
pri prevzemni družbi s temile podatki:

Matična št.: 5436745
Pripojitev RENTAX ŽJ, d.o.o., Jesenice,

vl. št. 1/4166/00, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 21. 12. 1995.

Rg-205287
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01504 z dne 22. 4. 1998 pri
subjektu vpisa RENTAX – ŽELEZARNA
JESENICE, podjetje za posojanje avto-
mobilov in transport, d.o.o., sedež: C.
železarjev 8, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/04166/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča pripojitev pri prevzeti družbi k
METING – ŽJ, d.o.o., in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5688329
Firma: RENTAX – ŽELEZARNA JESEN-

ICE, podjetje za posojanje avtomobilov
in transport, d.o.o.

Sedež: 4270 Jesenice, C. železar-
jev 8

Pripojitev k METING – ŽJ, d.o.o., Jese-
nice, vl. št. 1/1792/00, na podlagi pripoji-
tvene pogodbe z dne 21. 12. 1995. Pripo-
jitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Rg-205289
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01466 z dne 23. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ALPLES ŽAGA, d.o.o., Že-
lezniki, sedež: Češnjica 48c, 4228 Že-
lezniki, pod vložno št. 1/02433/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5636795
Skrajšana firma: ALPLES ŽAGA
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Tili

Milan, razrešen 23. 10. 1995; direktorja Tr-
šan Marko, Smlednik, Valburga 88, in Zu-
panc Francelj, Železniki, Dražgoše 66, ime-
novana 24. 10. 1995, zastopata družbo
brez omejitev, razen glede poslov razpola-

ganja z nepremičninami, njihovim delom ali
obremenitvijo, prevzemanja jamstev ter dru-
gih po naravi podobnih poslov, za katere
vsak od njiju potrebuje predhodno soglasje
drugega družbenika.

Rg-205290
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 95/01087 z dne 23. 4. 1998 pri
subjektu vpisa VEZENIN, tovarna za izde-
lavo vezenin, konfekcije in svetovalni in-
ženiring, d.o.o., Bled, sedež: Kajuhova
c. 1, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/03248/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5589100
Firma: VEZENIN, tovarna za izdelavo

vezenin, konfekcije in svetovalni inženi-
ring, d.o.o., Bled

Ustanovitelj: Tovarna čipk, vezenin in
konfekcije Bled, p.o., izstop 29. 5. 1995;
ANDOR – Proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Kozina, Klanec pri Kozini 19c, vstop
29. 5. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne  odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hu-
dobivnik Milan, razrešen 31. 5. 1995; di-
rektor Maglica Anton, Kozina, Klanec 19c,
imenovan 1. 6. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-205292
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00722 z dne 23. 4. 1998 pri
subjektu vpisa RELAX, d.o.o., Kranjska
Gora, podjetje za turizem, zunanjo in no-
tranjo trgovino, zastopanje in proizvod-
njo, sedež: Vršiška 23, 4280 Kranjska
Gora, pod vložno št. 1/00730/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
imena, priimka in naslova ustanovitelja in
zastopnika ter razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5320127
Sedež: 4280 Kranjska Gora, Vr-

šiška 23
Ustanovitelj: Brković Miroslav, Portorož,

Pot pomorščakov 26, vstop 7. 12. 1989,
vložek 1,679.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brković Miroslav, imenovan
7. 12. 1989, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 6023
Drug kopenski potniški promet; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-205293
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00380 z dne 23. 4. 1998 pri
subjektu vpisa KORIS, izdelava dekorativ-
nih in umetniških izdelkov, d.o.o., Kranj,
sedež: Mrakova 1, 4000 Kranj, pod vlož-
no št. 1/03974/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža,
spremembo priimka ustanoviteljice in za-
stopnice ter razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5843812
Firma: KORIS, proizvodnja, storitve, tr-

govina, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska 34
Ustanoviteljica: Kalan Biserka, Kranj,

Mrakova 1, vstop 17. 6. 1992, vložek
2,377.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kalan Biserka, imenovana
17. 6. 1992, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, izbrisana 23. 4. 1998: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 6024 Cestni tovorni
promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Rg-205294
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00476 z dne 23. 4. 1998 pri
subjektu vpisa APEX, PERČIČ IN DRUGI,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.,
Selca, sedež: Zgornja Luša 20, 4227
Selca, pod vložno št. 1/05922/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža in dejavnosti
s temile podatki:



Stran 6372 / Št. 66 / 1. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Matična št.: 5986761
Firma: APEX, PERČIČ IN DRUGI, pro-

izvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: APEX, PERČIČ IN

DRUGI, d.n.o.
Sedež: 4000 Kranj, C. Kokrškega

odreda 14
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 51420 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 64120 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
72100 Svetovanje o računalniških napra-
vah; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-205312
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01313 z dne 8. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa GLASBENA ŠOLA TRŽIČ, se-
dež: Šolska ulica 2, 4290 Tržič, pod vlož-
no št. 1/03882/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naziva osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5656001
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pu-

har Andrej, Tržič, Deteljica 13, razrešen
31. 12. 1996 kot v.d. ravnatelja in imeno-
van 1. 1. 1997 za ravnatelja, ki zastopa šo-
lo brez omejitev.

Rg-205313
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00568 z dne 8. 4. 1998 pod št.
vložka 1/06186/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277693
Firma: NIKO-PLET I&Š, proizvodnja

pletenih in kvačkanih oblačil, d.n.o.
Skrajšana firma: NIKO-PLET I&Š, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 4260 Bled, Zasip Sebenje 5
Ustanovitelja: Zupan Ivan in Zupan Štef-

ka, oba z Bleda, Sebenje 5, Zasip, vstopila
31. 1. 1998, odgovornost:  odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Zupan Ivan in Zupan Štefka, imeno-
vana 31. 1. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 1998: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;

1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa;  1715 Sukanje in priprava naravne svi-
le ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne pre-
je; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in
dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili.

Rg-205315
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00646 z dne 8. 4. 1998 pod št.
vložka 1/06185/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1274759
Firma: HIPPA, finančne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: HIPPA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4211 Mavčiče, Podreča 74
Osnovni kapital: 42,000.000 SIT
Ustanovitelji: Dežman Borut, Mavčiče

106, vložil 10,000.000 SIT, Krelj Marija,
Mavčiče, Podreča 74, vložila 7,000.000
SIT, Krelj Thomas, Mavčiče, Podreča 74,
vložil 5,000.000 SIT, Urbanc Vladimir,
Kranj, Žanova ulica 6, vložil 3,000.000 SIT,
Seljak Ljudmila, Kranj, Ulica Tatjane Odro-
ve 9a, vložila 2,500.000 SIT, Seljak Roma-
na, Kranj, Ulica Tatjane Odrove 9a, vložila
2,500.000 SIT, Csipo Blaž, Kranj, Kovači-
čeva ulica 1a, vložil 2,000.000 SIT, Koza-
mernik Zdenka, Mavčiče, Jama 44, vložila
2,000.000 SIT, Marn Stojan, Kranj, Šem-
peterska ul. 53, vložil 2,000.000 SIT, Pilar
Silvo, Cerklje, Velesovo 27, vložil
1,000.000 SIT, Kozjek Franc, Mavčiče, Po-
dreča 51, vložil 1,000.000 SIT, Ažman Bog-
dan, Kranj, Zasavska cesta 61, vložil
1,000.000 SIT, Kalan Drago, Mavčiče, Po-
dreča 115, vložil 1,000.000 SIT, Draksler
Peter, Mavčiče, Podreča 81, vložil 500.000
SIT, Rozman Miha, Mavčiče, Podreča 86,
vložil 500.000 SIT, Sušnik Rudolf, Mavči-
če, Podreča 56a, vložil 500.000 SIT, Kalan
Boris, Škofja Loka, Suha 9, vložil 500.000
SIT – vsi vstopili 17. 3. 1998, odgovornost:
ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krelj Thomas, imenovan 17. 3. 1998,
ki ne more brez soglasja skupščine sklepati
poslov ali sprejemati odločitev, ki se nana-
šajo na pridobivanje, odtujitev ali obremeni-
tev nepremičnin ali drugih sredstev, če to ni
že izrecno opredeljeno v letnem programu
dela; izvajanje investicijskih del in najema-
nje posojil in kreditov, ki presegajo 2,5 %
osnovnega kapitala, kakor tudi dajanje takih
posojil ali poroštev; določanje splošnih po-
gojev poslovanja; sklepanje zakupnih po-
godb glede lastnih ali tujih sredstev, sklepa-
nje kooperacijskih pogodb s trajanjem več
kot eno leto; prenos kakršnihkoli družbenih
pravic na druge; izplačevanje predujmov na
račun udeležbe pri dobičku; podeljevanje
prokure in neomejenih pooblastil; imenova-
nje vodilnih delavcev; imenovanje in razre-
ševanje revizorjev poslovanja; spreminjanje
notranje organizacije dela.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Urbanc Vladimir, imenovan 17. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana 8. 4. 1998: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri vpisu osebnega imena ustanovitelja
CSIPO Blaža je bila tuja črka O z dodatno
oznako vpisana tako, da je bila dodatna oz-
naka izpuščena.

Rg-205316
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00195 z dne 6. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa KINOPODJETJE KRANJ, pred-
vajanje filmov in storitve, d.o.o., sedež:
Stritarjeva 1, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00171/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5055652
Ustanovitelja: Sklad za razvoj, Ljubljana,

Kotnikova 28, vstop 10. 9. 1996, vložek
26,300.000 SIT, in KMEČKI SKLAD 3,
Pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 4, vstop 20. 12.
1996, vložek 16,440.000 SIT – odgovor-
nost: ne  odgovarjata.

Rg-205317
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01276 z dne 6. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa S & R – PROTEX, trgovsko
podjetje na debelo in drobno, d.o.o., Na-
klo, sedež: Cegelnica 27, 4202 Naklo,
pod vložno št. 1/01372/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5401607
Ustanovitelji: Prodnik Stanislav, vložil

782.068 SIT, Prodnik Živana, vložila 469.241
SIT, Prodnik Robert, vložil 156.414 SIT, in
Dušak Ksenija, vložila 156.414 SIT, ki so vsto-
pili 10. 7. 1990, ter S & R – PROTEX, Naklo,
d.o.o., ki je vložil 6,256.547 SIT in vstopil
18. 12. 1996 – vsi iz Nakla, Cegelnica 27,
odgovornost: ne  odgovarjajo.
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Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-205318
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00121 z dne 6. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa KORONA, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Kranj, sedež: Lojzeta
Hrovata 4a, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01871/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5454816

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.

Rg-205321
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00185 z dne 6. 4. 1998 pod št.
vložka 1/06182/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1273892
Firma: ZLATARSTVO RANGUS-LON-

ČARIČ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Prešernova 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lončarič Zvone, Kranj, Zu-

pančičeva 13, vstop 9. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Lončarič Zvone, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Rangust Brigi-
ta, Kranj, Reginčeva 16, imenovana 9. 2.
1998.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3661 Proizvodnja bižuterije; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina

na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgo-
vina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-205323
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00353 z dne 6. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa VOTLICA JESENICE, proizvod-
nja in trgovina, d.o.o., sedež: Cesta žele-
zarjev 8, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/05413/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, poslov-
nega deleža in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5890977
Ustanovitelja: Avbar Anton, izstopil 20. 3.

1997; Žuber Pavel, Jesenice, Ulica heroja
Verdnika 5, vstopil 21. 11. 1995, vložil
1,275.000 SIT, in Rijavec Zdenka, Jeseni-
ce, Cesta 1. maja 66, vstopila 20. 3. 1997,
vložila 225.000 SIT – odgovornost: ne  od-
govarjata.

Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 3. 1997.

Rg-205324
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00249 z dne 6. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa SSAB HARDOX, trgovina z je-
klom, d.o.o., sedež: Blejska Dobrava
17a, 4273 Blejska Dobrava, pod vložno
št. 1/05877/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča povečanje osnovnega kapitala z
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novimi vložki in spremembo akta o ustanovi-
tvi s temile podatki:

Matična št.: 5947863
Osnovni kapital: 7,000.000 SIT
Ustanovitelj: SSAB OXELOSUND AKTIE-

BOLAG, Oxelosund 61380, vstop 28. 5.
1996, vložil 7,000.000 SIT, odgovornost:
ne  odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 2. 1997.

Rg-205327
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01267 z dne 6. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa VARGRO, kovinsko predelo-
valno podjetje, d.o.o., sedež: Poženik
14a, 4207 Cerklje, pod vložno
št. 1/04004/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča razširitev dejavnosti in spremem-
bo oseb, pooblaščenih za zastopanje, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5676959
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kuristi Grošelj Nada, Grošelj Damjan in Gro-
šelj Matjaž, vsi iz Cerkelj, Poženik 14, ime-
novani 15. 9. 1997.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje.

Rg-205331
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01718 z dne 20. 4. 1998 pri
subjektu vpisa INVENT, splošna obrtna za-
druga, p.o., sedež: Trboje 125, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/05506/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz zadruge v d.o.o., spremembo firme,
skrajšane firme, ustanoviteljev, naziva in
pooblastil zastopnika, kapital ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5279194
Firma: INVENT, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INVENT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 1,860.000 SIT
Ustanovitelj: skupina samostojnih obrtni-

kov, katerih seznam je priložen k priglasitvi,
vstopila 6. 4. 1992, odgovornost: ne odgo-

varja; Kramar Ivan, Kranj, Trboje 125, vsto-
pil 19. 3. 1998, vložil 1860.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kra-
mer Ivan, razrešen 19. 3. 1998 kot v.d.
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 01412 Druge stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1030
Pridobivanje šote; 1421 Pridobivanje gra-
moza in peska; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predela-
va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja
preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja
vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tek-
stilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2211 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje po-

snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 2417 Pro-
izvodnja sintetičnega kavčuka v primarni ob-
liki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in ki-
tov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sani-
tarne keramike; 2623 Proizvodnja izolator-
jev in izolacijskih elementov iz keramike;
2624 Proizvodnja druge tehnične kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih materia-
lov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
na, cementa, mavca; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
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d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja ob-
delovalnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-

gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
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7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73201 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju hu-
manistike; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in
drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih na-
prav; 90005 Druge storitve javne higiene;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-205332
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00724 z dne 14. 4. 1998 pri
subjektu vpisa INTERGLOBE, d.o.o., pod-
jetje za turizem, trgovino in transport,
Bled, sedež: Ljubljanska 4, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/03260/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5602360

Dejavnost, izbrisana 14. 4. 1998: 6030
Cevovodni transport.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1998: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.

Rg-205333
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01284 z dne 9. 4. 1998 pri
subjektu vpisa TEMPO, d.o.o., podjetje za
transfer blaga, kapitala in znanja, Kranj,
sedež: Kolodvorska 4, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/03389/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5612497
Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
2233 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6110 Pomorski promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-205334
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00463 z dne 9. 4. 1998 pri
subjektu vpisa J & B COMPUTERS COM-
MERCE, d.o.o., Kranj, sedež: Kališnikova
ul. 5, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/02474/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe, druž-
benika, osebe, pooblaščene za zastopanje
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5510236
Sedež: 4000 Kranj, Slovenski trg 8
Ustanovitelj: Vehar Janez, izstop 20. 2.

1998; Soklič Boris, Kranj, Cesta 1. maja št.

1, vstop 22. 8. 1994, vložek 1,817.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vehar Janez, razrešen 20. 2. 1998;
Soklič Boris, razrešen 20. 2. 1998 kot na-
mestnik direktorja in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Sklep o spremembi akta o ustanovitvi z
dne 20. 2. 1998.

Rg-205336
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01271 z dne 9. 4. 1998 pri
subjektu vpisa VILA BELLA, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Preddvor, se-
dež: Srednja Bela n.h., 4205 Preddvor,
pod vložno št. 1/04711/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5755751
Ustanovitelja: Klakočar Marijana, vstopi-

la 16. 4. 1993, vložila 362.200 SIT, in VILA
BELLA, d.o.o., Preddvor, vstopila 17. 12.
1996, vložila 1,448.800 SIT, obe iz Pred-
dvora, Srednja Bela, n.h., odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1596 Proizvodnja piva; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-205338
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01050 z dne 15. 4. 1998 pri
subjektu vpisa DAVOS, zastopanje in po-
sredovanje, Kranj, d.o.o., sedež: Tatjane
Odrove 15, 4000 Kranj, pod vložno št.
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1/03160/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, spre-
membo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, spremembo dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5602572
Ustanovitelj: Sodin Vlado in Sodin Dana,

izstopila 11. 10. 1996; Sodin Vladimir Vla-
do, Šenčur, Sajovčevo naselje 13, vstopil
11. 10. 1996, vložil 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sodin Vlado in družbenica Sodin Da-
na, razrešena 11. 10. 1996; direktor Sodin
Vladimir Vlado, imenovan 11. 10. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 15. 4. 1998: 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Sklep o spremembi akta o ustanovitvi z
dne 11. 10. 1996.

Rg-205340
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00301 z dne 15. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ALPSKI LETALSKI CENTER
LESCE-BLED, sedež: Begunsjka 10,
4248 Lesce, pod vložno št. 1/00174/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matičnašt.: 5145589
Družba sme opravljati dejavnost I/62

zračni prevoz, kamor spada dajanje zračnih
plovil s posadko v najem.

Rg-205341
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01256 z dne 15. 4. 1998 pri
subjektu vpisa SPEDOR, podjetje za pro-
izvodnjo in promet industrijskega orod-
ja, d.o.o., sedež: Žabnica 7, 4209 Žabni-
ca, pod vložno št. 1/00432/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, skrajšane firme in osebe,
pooblaščene za zastopanje, lastni poslovni
delež ter razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5291623

Skrajšana firma: SPEDOR, d.o.o.
Ustanovitelj: Brezar Marija, izstop 16.

12. 1996; SPEDOR, d.o.o., Žabnica 7,
vstop 16. 12. 1996, vložek 812.370,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brezar Marija, razrešena 16. 12.
1996; direktor Brezar Viktor, Žabnica 7,
imenovan 16. 12. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje.

Rg-205345
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00793 z dne 14. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ZADRUŽNA HRANILNO
KREDITNA SLUŽBA NAKLO, p.o., sedež:
Cesta na Okroglo 1a, 4202 Naklo, pod
vložno št. 1/00297/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naziva in
sedeža družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5090377
Ustanoviteljica: GKZ Kranj, Kmetijska

TZO Naklo, izstop 10. 3. 1993; Kmetijska
zadruga Naklo, z.o.o., Naklo, Cesta na
Okroglo 1a, vstop 10. 3. 1993, odgovor-
nost: ostalo.

Rg-205348
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01274 z dne 9. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ELEKTROTEHNIKA JAM-
NIK, podjetje za proizvodnjo in trgovino
z elektro napravami in elementi, Kranj,
d.o.o., sedež: Oprešnikova 62, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00821/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5330297
Ustanovitelji: Jamnik Andrej, Kranj, Opre-

šnikova 62, vstop 6. 1. 1990, vložek
208.528 SIT, Jamnik Peter, Kranj, Opre-

šnikova 62, vstop 19. 7. 1993, vložek
312.792 SIT, in ELEKTROTEHNIKA JAM-
NIK, Kranj, d.o.o., Oprešnikova 62, vstop
17. 12. 1996, vložek 2,085.281 SIT – od-
govornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3430 Proizvodnja delov in dodat-
ne opreme za motorna vozila in njihove mo-
torje; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdel-
kov, d.n.; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovi-
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na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 73101 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-205349
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00684 z dne 17. 4. 1998 pod
št. vložka 1/06193/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1300105
Firma: KOREN SPORTS, Agencija za

športne avanture in potovanja, d.o.o.
Skrajšana firma: KOREN SPORTS,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Pot na Bistriško

planino 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Koren Matija, Tržič, Pot na

Bistriško planino 10, vstop 24. 3. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost. ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koren Matija, imenovan 24. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320
Razmnoževanje videozapisov; 22330 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-

tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga

trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 55120 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 55210 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 55220 Storitve kampov; 55230
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 71100 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74810 Fotograf-
ska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
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koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92110 Snemanje filmov in videofil-
mov; 92120 Distribucija filmov in videofil-
mov; 92130 Kinematografska dejavnost;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 92320 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 92340 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-205350
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/00549 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa KONTO, ekonomsko, davč-
no svetovanje in storitve, Škofja Loka,
d.o.o., sedež: Podlubnik 1c, 4220 Škof-
ja Loka, pod vložno št. 1/01285/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5385628
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ravnik Branko, razrešen 16. 4.
1997; Ravnik Marija, Škofja Loka, Podlub-
nik 156, razrešena 16. 4. 1997 kot na-
mestnica direktorja in imenovana za direk-
torico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-205351
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 97/01016 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa ATEHNA, trgovina, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., sedež: Ajdov-
ska 1, 4264 Bohinjska Bistrica, pod vlož-
no št. 1/05317/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5846404
Firma: ATEHNA, d.o.o., izobraževanje,

proizvodnja in storitve
Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, ra-
zen kotlov za centralno ogrevanje; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-205352
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00004 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa A. PRIMOŽIČ, Podjetje za

razvoj domače in umetne obrti, Žiri,
d.o.o., sedež: Jobstova 29, 4226 Žiri,
pod vložno št. 1/02378/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in zastopnikov, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5503906
Firma: A. PRIMOŽIČ – 1888 –

DOMAČA IN UMETNA OBRT, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, Žiri,
d.o.o.

Skrajšana firma: A PRIMOŽIČ – 1888 –
DOMAČA IN UMETNA OBRT, Žiri, d.o.o.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurista Primožič Tadeja in Primožič Saša,
oba iz Žirov, Jobstova 29, imenovana 30.
12. 1997.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2215 Drugo založništvo; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 12. 1997.

Rg-205354
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00674 z dne 17. 4. 1998 pod
št. vložka 1/06194/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1262840
Firma: OS, studio za oblikovanje,

d.o.o.
Skrajšana firma: OS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Britof 232
Osnovni kapital: 1,769.014 SIT
Ustanovitelja: Hribar Katarina, Prebold,

Matke 30, in Kancilja Toni, Kranj, Britof
232, vstopila 27. 3. 1998, vložila po
884.507 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Hribar Katarina in Kancilja Toni, ime-
novana 27. 3. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-

izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava
in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3622 Proizvodnja
nakita in podobnih izdelkov; 3630 Proizvod-
nja glasbenih instrumentov, 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-205355
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/01157 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa AUTOCOMMERCE, d.o.o.
za notranjo in zunanjo trgovino z avto-
mobili in deli, Kranj, sedež: Bleiweisova
14, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04767/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5761930
Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
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z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem.

Rg-205356
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/00243 z dne 17. 4. 1998 pri
subjektu vpisa GRANIMAR, d.o.o., Škofja
Loka, podjetje za posredovanje, pro-
izvodnjo in storitve, sedež: Reteče 39,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/03885/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5659159
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Bobnar Barbara, Škofja

Loka, Reteče 39, vstop 30. 3. 1992, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 26700
Obdelava naravnega kamna; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohiš-
tva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov; 36630 Proizvodnja dru-
gih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51240 Trgovina na debelo s kožami, us-

njem; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedil-
nim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 51350 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 51440 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51610 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 51640 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 51700 Druga trgovina na debe-
lo; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 70200 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

LJUBLJANA

Rg-204640
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00304 z dne 28. 1. 1998 pod št.
vložka 1/30156/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244728
Firma: AJAT, trgovina in posredova-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: AJAT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pogačnik Tatjana, Ljub-

ljana, Njegoševa 9, vstop 14. 1. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pogačnik Tatjana, imenovana
14. 1. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi go-
rivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 51120 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 51160 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Tr-
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govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 52250 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 52720 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 70320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 71100 Dajanje avto-
mobilov v najem; 71210 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 71220 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 71320 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-

delkov široke porabe; 72100 Svetovanje o
računalniških napravah; 72200 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 72300
Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 74120 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 74130 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74150
Upravljanje s holding družbami; 74400 Eko-
nomsko propagiranje; 74700 Čiščenje
stavb; 74810 Fotografska dejavnost;
74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih agencij;
92610 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92720
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93050
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-204642
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00312 z dne 5. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30184/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244736
Firma: SITASA, družba za svetovanje,

inženiring in trgovino v gradbeništvu,
d.o.o.

Skrajšana firma: SITASA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot k sejmi-

šču 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vilhar Andreja, Ljubljana,

Zalaznikova 7, in Šolar Andrej, Ljubljana,
Poklukarjeva 4, ki sta vložila po 600.000
SIT, ter Jelič Tomaž, Ljubljana, Škrabčeva
23b, in Tratnjek Aleš, Ljubljana, Vojkova 73,
ki sta vložila po 150.000 SIT – vstopili
15. 1. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šolar Andrej, imenovan 15. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1998: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-

skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-204648
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00429 z dne 19. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30237/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1254812
Firma: NOVAK KAJŠA, trgovsko pod-

jetje, k.d., Dole pri Litiji
Skrajšana firma: NOVAK KAJŠA, k.d.,

Dole pri Litiji
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1273 Dole pri Litiji, Dole pri

Litiji 6
Ustanoviteljici: Novak Mateja, ki odgo-

varja s svojim premoženjem, in Novak Mak-
similjana, ki je vložila 1.000 SIT in odgovar-
ja do določene višine nevplačanega vložka,
obe iz Dol pri Litiji 6, vstopili 9. 1. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Novak Mateja, imenovana 9. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev kot
komplementarka – vodja poslov.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1998: 1010
Pridobivanje črnega premoga; 2112 Proi-
zvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvod-
nja valovitega papirja in kartona ter papirne
in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja
gospodinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2414 Proizvodnja dru-
gih organskih osnovnih kemikalij; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
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prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7482 Pakiranje.

Rg-204652
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00474 z dne 4. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30285/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1245015
Firma: RDO, družba za trgovino in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: RDO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubjana, Na trati 11
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: FLAMIN HOLDING, druž-

ba za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Na trati 11, vložila
9,000.000 SIT in Leskošek Andrej, Kam-
nik, Ljubljanska c. 86, vložil 1,000.000 SIT
– vstopila 20. 1. 1998, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Leskošek Andrej, imenovan 20. 1.
1998, zastopa družbo z omejitvijo, da lahko
sklepa pravne posle pridobivanja, odsvaja-
nja in obremenjevanja nepremičnin ter prav-
ne posle nad vrednostjo 10,000.000 SIT le
s predhodnim soglasjem skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina

na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo
s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6210 Zračni promet na rednih lini-
jah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
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Rg-204653
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00475 z dne 4. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30286/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1245023
Firma: MICRAT LEASING, družba za

trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MICRAT LEASING,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Na trati 11
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelji: FLAMIN HOLDING, družba

za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Na trati 11, vstop 20. 1. 1998,
vložek 20,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zadravec Jožef, Vrhnika, Drenov grič
169, imenovan 20. 1. 1998, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da lahko sklepa pravne po-
sle pridobivanja, odsvajanja in obremenje-
vanja nepremičnin ter pravne posle nad
vrednostjo 10,000.000 SIT le s predhod-
nim soglasjem skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1998. 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe.

Rg-204654
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00338 z dne 11. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30315/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244787
Firma: BIRO KA, podjetje za gradbeni

inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: BIRO KA, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Aleševče-

va14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kablar Bojan, Vrhnika, Can-

karjevo nabrežje 6, vstop 2. 12. 1997, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kablar Bojan, imenovan 2. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem

in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
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potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-204656
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00744 z dne 11. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30320/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273043
Firma: NFM-NALOŽBA, CUDERMAN &

CO., trgovina, finančni marketing, d.n.o.
Skrajšana firma: NFM-NALOŽBA, CU-

DERMAN & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Bohoričeva 18
Ustanovitelji: Cuderman Tomaž, Kranj,

Predoslje 59, Knoll Herwig Michael, Maria
Saal, Welwichgasse 8, Lesjak Franz, Bad
Eisenkappel, Ebriach 6, in Karničar Man-
fred, Bad Eiskappel, Ebriach 148, vstopili
6. 2. 1998, odgovornost: odgovarjajo s svo-
jim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbeniki Cuderman Tomaž, Knoll Herwig
Michael, Lesjak Franz in Karničar Manfred,
imenovani 6. 2. 1998, zastopajo družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5112 Po-

sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniš-
ko opremo; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7140 Iz-
posojanje izdelkov široke porabe; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-204880
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00564 z dne 17. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa LJUBLJANSKI SEJEM, podjet-
je za organizacijo sejmov, razstav in pri-
reditev, d.d., Ljubljana, sedež: Dunajska
c. 10, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13050/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5504961
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: člana

uprave Kofler Marija-Ljubica, Ljubljana, Bra-
tovševa ploščad št. 9, in Bajič Milan, Ljub-
ljana, Neubergerjeva 3, imenovana 1. 1.
1995, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-204893
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06486 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa A.B.SIBILA, Arhitekturni biro,
d.o.o., Ljubljana, sedež: B. Bezlaja 3,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/27662/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5894123
Sedež: 1117 Ljubljana, Ulica bratov

Učakar 42.

Rg-204905
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06131 z dne 23. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa HI-PO, proizvodnja, inženiring
in trgovina, d.o.o., Grosuplje, Metelkov
dvor 11, sedež: Metelkov dvor 11, 1290
Grosuplje, pod vložno št. 1/02569/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža in osnovnega kapitala, us-
kladitev dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5295548
Firma: HI-PO, Proizvodnja, inženiring

in trgovina, d.o.o., Grosuplje
Skrajšana firma: HI-PO, d.o.o., Gro-

suplje
Sedež: 1290 Grosuplje, Obrtna cona

Brezje
Osnovni kapital: 13,000.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Leon in Zupan-

čič Tatjana, oba iz Grosuplja, Metelkov dvor
11, vstopila 18. 10. 1989, vložila po
6,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizars-
tvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedež-
nega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohi-
štva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 4522 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
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na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, čisti-
li; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisaniške in računalniške opreme v
najem;  7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 10. 1997.

Rg-204907
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05757 z dne 24. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa FESEM, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Gosposvet-
ska 5, sedež: Gosposvetska 5, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/19383/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5642701
Firma: FESEM, podjetje za trgovino in

storitve, d.o.o., Dobrova pri Ljubljani,
Podsmreka 7b

Skrajšana firma: FESEM, d.o.o., Dobro-
va pri Ljubljani

Sedež: 1356 Dobrova pri Ljubljani,
Podsmreka 7b.

Rg-204910
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06609 z dne 28. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa APOLLO PLUS, računovodske
in finančne storitve, Ljubljana, d.o.o., se-
dež: Dunajska 106, 1113 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14049/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5539056
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Žitko Marta, Ljubljana,

Šarhova 22, vstop 26. 11. 1991, vložek
4,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
23. 3. 1998.

Rg-204916
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06357 z dne 28. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa GISDATA, družba za geoinfor-
macijske tehnologije, sisteme in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Šaranoviče-
va 12, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/14396/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5544017
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Moškon Stanislav, razrešen 1. 11.
1997; direktor Lončarić Andrej, Zagreb, Vr-
bavičeva 33a, in prokurist Mustar Borut,
Kranj, Staretova ul. 44, imenovan 1. 11.
1997.

Rg-204923
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06602 z dne 29. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa SYNCOMP, proizvodnja, trže-
nje, inženiring, izvozno-uvozna dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana, Adamičeva 4, se-
dež: Adamičeva 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/07806/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5389038
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1998: 2224

Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Rg-204940
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/01297 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa MEDICO-ESTETSKI CENTER,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Levčeva 11,
1000 Ljubljana, pod vložno

št. 1/05825/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, skrajšano fir-
mo, spremembo naslova ustanoviteljice in
zastopnice ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5345545
Firma: MEDICO-ESTETSKI CENTER

DR. SENTOČNIK, specialistična ambu-
lantna dejavnost, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: MEDICO-ESTETSKI
CENTER DR. SENTOČNIK, d.o.o., Ljub-
ljana

Ustanoviteljica: Sentočnik Jožica Tina,
Ljubljana, Levčeva 11, vstop 2.3. 1990, vlo-
žek 2,104.656 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sentočnik Jožica Tina, imenovana
2. 3. 1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6521 Finančni zakup (leasing);
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 8512 Izvenbolnišnična zdravstvena de-
javnost; 8514 Druge zdravstvene dejavno-
sti; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge športne dejavnosti; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-204941
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07306 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa INFO-START, Podjetje za pre-
novo poslovnih procesov in gradnjo in-
formacijskih sistemov, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Jadranska ul. 18, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št.1/26311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5872162
Firma: PRIS INŽENIRING, Podjetje za

prenovo poslovnih procesov in gradnjo
informacijskih sistemov, d.o.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: PRIS INŽENIRING,
d.o.o., Ljubljana

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 12. 1997.
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Rg-204944
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00675 z dne 16. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30453/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272942
Firma: IPM, d.o.o., uničevanje mate-

rialnih in higienskih škodljivcev
Skrajšana firma: IPM, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šibeniška uli-

ca 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Planinšek Uroš, Ljubljana,

Šibeniška ulica 7, in Richard Mlinar, Vrhni-
ka, Verd 218, vstopila 30. 1. 1998, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Planinšek Uroš, imenovan 30. 1.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 9000 Storitve javne higiene;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-204953
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01409 z dne 16. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30449/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278410
Firma: EUROFRUTAS, d.o.o., trgovsko

podjetje, export-import
Skrajšana firma: EUROFRUTAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dolenjska

c. 244
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ismaili Ševal, vložil

1,200.000 SIT, ter Abdulaji Zudi, in Aliji
Bunjamin, vložila po 150.000 SIT, vsi iz
Gostivarja, Gornja Banjica, vstopili 9. 3.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ismaili Ševal, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Ibraimi Alaedin, Ljub-
ljana, Štihova ulica 14a, imenovana 9. 3.
1998.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141

Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo, razen veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1520 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pri-
pravljenih krmil za domače živali; 1572 Proi-
zvodnja krmil za hišne živali; 1581 Proizvod-
nja kruha, svežega peciva in slaščic; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piš-
kotov; proizvodnja trajnega peciva in slaš-
čic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584 Proi-
zvodnja kakava, čokolade in sladkornih iz-
delkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih

koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
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lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-204963
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01753 z dne 21. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa MEDIA PRO, promocijska de-
javnost, d.o.o., sedež: Dunajska 116,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13212/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5517354
Sedež: 1000 Ljubjana, Gradnikove

brigade 11.

Rg-204969
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02401 z dne 28. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa EUROWORK, podjetje za proi-
zvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 21, sedež: Stegne 21, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/25816/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5865450
Dejavnost, izbrisana 28. 4. 1998: 272

Proizvodnja cevi; 273 Druga primarna pre-
delava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin
zunaj standardov ECSC; 274 Proizvodnja
plemenitih in neželeznih kovin; 275 Livars-
tvo; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih
izdelkov; 285 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; splošna mehanična dela;
287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov;
292 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo; 311 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 312 Proiz-
vodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 313 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 315 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk; 316
Proizvodnja druge električne opreme; 321
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 401 Os-
krba z elektriko; 402 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 403 Oskrba s
paro in toplo vodo; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, naprava-
mi, priborom; 517 Druga trgovina na debe-
lo; 521 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v speciali-
ziranih prodajalnah; 602 Drug kopenski pro-
met; 603 Cevovodni transport; 701 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 741 Prav-
ne, računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; podjet-
niško svetovanje; upravljanje s holding druž-
bami; 742 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 744 Ekonomsko propagiranje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1998: 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proi-
zvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vleče-
nje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proi-
zvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja pe-
či in gorilnikov; 3110 Proizvodnja elektro-
motorjev, generatorjev in transformatorjev;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 3150 Proi-
zvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3210 Proi-
zvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 4010 Os-
krba z elektriko; 40101 Proizvodnja elektri-
ke v HE; 40102 Proizvodnja elektrike v TE
in JE; 40103 Druga proizvodnja elektrike;
40104 Prenos elektrike; 40105 Distribuci-
ja elektrike; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi
po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 40301 Proizvodnja pare in to-
ple vode; 40302 Distribucija pare in tople
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
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maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-

vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti, vpisani pod šifro 7460 –
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje – je
dovoljeno samo opravljanje varovanja.

Rg-204971
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01500 z dne 7. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa DOMIS, družba za naložbe, d.d.,
Domžale, sedež: Ljubljanska c. 62, 1230
Domžale, pod vložno št. 1/19574/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5649773
Oseba, pooblaščena za zastopanje: čla-

nica uprave Đebi Nevenka, razrešena 14. 1.
1998; članica uprave Urbajs Ana, Maribor,
Gregorčičeva ulica 35, imenovana 14. 1.
1998, v skladu s sklepom skupščine zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-204972
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01819 z dne 7. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa G-M & M-DELOR, Podjetje za pro-
izvodnjo in montažo električnih ročnih

orodij, priključkov in pribora, d.d., Gro-
suplje, Brvace 11, sedež: Brvace 11,
1290 Grosuplje, pod vložno
št. 1/01097/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5041872
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kovačič Ludvik, razrešen 28. 2.
1998; direktor Lampič Slavko, Ljubljana,
Ul. borcev za severno mejo 68, imenovan
28. 2. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-204977
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02107 z dne 7 .5. 1998 pri subjek-
tu vpisa SCT, INDUSTRIJA APNA KRES-
NICE, proizvodnja in trgovina z apnom,
d.o.o., Kresnice, Kresnice 14, sedež: Kre-
snice 14, 1281 Kresnice, pod vložno
št. 1/10757/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo firme, osnovnega kapitala, dejavno-
sti in zastopnika ter člane nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5460069
Firma: SCT INDUSTRIJA APNA KRES-

NICE, d.d.
Skrajšana firma: SCT, IAK, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 81,820.000 SIT
Ustanovitelji: Splošno gradbeno odjetje

SLOVENIJA CESTE TEHNIKA OBNOVA,
d.d., Ljubljana, Slovenska 56, izstopilo
30. 1. 1998; Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
22,082.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
8,182.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Dunajska 56, vložil 13,579.000 SIT,
udeleženci interne razdelitve, vložili
15,458.000 SIT, in udeleženci notranjega
odkupa, vložili 22,519.000 SIT – vstopili
30. 1. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šega Janez, razrešen 30. 1. 1998;
zastopnik Šavli Henrik, Anhovo, Prelesje 1,
imenovan 30. 1. 1998, kot predsednik za-
časne uprave-direktor zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Lukijanović Slav-
ko, Vidergar Klemen, Strmljan Vojko, Go-
renc Jože in Zupančič Jože, vstopili 18. 12.
1997.

Dejavnost, vpisana 7. 5. 1998: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 45310 Električne inštalacije; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 60240 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
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njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo opr.
št. LP 01460/02136 – 1998/IJS.

Rg-204981
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03718 z dne 4.3. 1998 pri subjektu
vpisa DESIGN CENTER, družba za trže-
nje, zastopanje in posredovanje v do-
mači in mednarodni trgovini izvoz in
uvoz, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska
158, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28334/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5971381
Sedež: 1000 Ljubljana, Resljeva ce-

sta 22.

Rg-204986
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03799 z dne 3. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa COSUN, Trgovina s sladkorjem
in prehrambenimi izdelki, d.o.o., sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/29364/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 1196430
Osnovni kapital: 183,500.000 SIT.

Rg-204988
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07352 z dne 3. 3. 1998 pod št.
vložka 1/30279/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244078
Firma: PROVITA, posredništvo in sto-

ritvene dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: PROVITA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1211 Ljubljana-Šmartno,

Spodnje Gameljne 65
Osnovni kapital: 2,130.000 SIT
Ustanovitelj: Hladnik Gorazd, Ljubljana,

Štihova ul. 12, vstop 23. 12. 1997, vložek
2,130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hladnik Gorazd, imenovan 23. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 3. 1998: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in peri-
odike; 50404 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drob-

no zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7140 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-204989
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07304 z dne 27. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa PARASOL, Izdelovanje in pro-
daja dežnikov, senčnikov, senčil in pod-
stavkov, d.o.o., Ljubljana, Omersova 56,
sedež: Omersova 56, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/14021/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev in zastopnikov ter uskladitev dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5540038
Ustanovitelj: Tomc Anton, izstopil

30. 11. 1997; Tomc Katarina in Tomc Bo-
jana, obe iz Ljubljane, Omersova ulica 56,
vstopili 30. 11. 1997, vložili po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Tomc Anton, razrešen 30. 11. 1997;
direktorica Tomc Katarina, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in zastopnica Tomc Boja-
na, ki kot pomočnica direktorice zastopa
družbo brez omejitev, imenovani 30. 11.
1997.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1998: 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 25240 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 26660 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa, mav-
ca; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51560 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 51700
Druga trgovina na debelo; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 52720 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur,
nakita; 52740 Druga popravila, d.n.; 55210
Dejavnost planinskih in drugih domov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-

delkov široke porabe; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-204992
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00141 z dne 6. 3. 1998 pri subjek-
tu vpisa PIP INTEGRAL, poslovno sveto-
vanje, turizem in posredništvo, d.o.o., se-
dež: Kolodvorska ulica 16, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/07417/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5385571
Ustanovitelj: CAPINVEST 2, d.d., Ljub-

ljana, Pražakova 6, izstop 4. 9. 1997;
RITEM, d.o.o., Lendava, Ribarjevo naselje
21, vstop 4. 9. 1997, vložek 3,570.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Berden Milan, razrešen 31. 12.
1997; direktorica Zvonc Zdenka, Ljubljana,
Vrhovci, Cesta II/5, imenovana 1. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-204997
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/03628  z dne 26. 6. 1998 pod št.
vložka 1/00420/12 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča organizacijsko enoto javni
zavod s temile podatki:

Matična št.: 5056063039
Firma: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJA-

NA, ENOTA PRIMARNEGA ZDRAVSTVE-
NEGA VARSTVA ŠENTVID

Skrajšana firma: ZDL, ENOTA ŠENTVID
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Ob zdravstve-

nem domu 1
Ustanoviteljica: Mestna občina Ljublja-

na, Ljubljana, Mestni trg 1, vstop 3. 7.
1997, odgovornost: vpisana kot ustano-
viteljica podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Barlič Egon, Ljubljana, Prušnikova
4, imenovan 4. 12. 1997 kot v.d. direktor-
ja, ki zastopa neomejeno v mejah pooblastil
enote.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1998: 851
Zdravstvo; 8512 Izvenbolnišnična zdravstve-
na dejavnost; 85121 Osnovna zdravstvena
dejavnost; 85122 Specialistična ambulant-
na dejavnost; 8513 Zobozdravstvena de-
javnost; 8514 Druge zdravstvene dejavno-
sti; 85141 Samostojne zdravstvene dejav-
nosti, ki jih ne opravljajo zdravniki.

Rg-205002
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00631 z dne 24. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa MM INTERNATIONAL, uvoz-
izvoz, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 149, se-
dež: Zaloška 149, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/28401/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme in za-
stopnika ter začetek redne likvidacije s te-
mile podatki:
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Matična št.: 5971322
Firma: MM INTERNATIONAL, uvoz-

izvoz, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 149 – v
likvidaciji

Skrajšana firma: MM INTERNATIONAL,
d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Muller Polonca, razrešena 3. 2.
1998; likvidator Župevec Bojan, Ljubljana,
Vurnikova 2, imenovan 3. 2. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Sklep skupščine z dne 3. 2. 1998 o za-
četku redne likvidacije.

Rg-205003
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00622 z dne 24. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa GOSTINSKO PODJETJE FI-
GOVEC, d.o.o., Koblarjeva 34, Ljublja-
na, sedež: Koblarjeva 34, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5001200
Ustanovitelj: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana in Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, izstopila 24. 3. 1996; CAPIN-
VEST, d.d., PID, Ljubljana, Ljubljana, Pra-
žakova 6, vstopil 4. 12. 1995, vložil
10,736.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-205015
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00948 z dne 23. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa TELERAY, podjetje za razvoj,
proizvodnjo in promet elektronskih na-
prav in storitev, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/06142/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5367816
Ustanovitelji: Žlender Jože, Ljubljana,

Jakčeva 38, Mičić Radoje, Ljubljana, La-
mutova 9, in Rajar Dušan, Ljubljana, Reslje-
va 8, vstopili 25. 2. 1990, vložili po
5,315.000 SIT, RTV Slovenije, Ljubljana,
Kolodvorska 2-4, vstopila 23. 12. 1994,
vložila 6,311.401 SIT, in TELERAY, Podjet-
je za razvoj, proizvodnjo in promet elektron-
skih naprav in storitev, d.o.o., Ljubljana, Ri-
harjeva 38, vstopilo 18. 3. 1998, vložili
3,140.599 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 5261
Trgovina na drobno po pošti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 3. 1998.

Rg-205020
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/03860 z dne 22. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa TONCITY PACIFIK INVESTICI-
JE, d.o.o., sedež: Oslavijska 9, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24957/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-

bo sedeža in poslovnega deleža s temile
podatki:

Matična št.: 5823897
Skrajšana firma: TONCITY PACIFIK IN-

VESTICIJE
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta na Br-

do 49
Ustanoviteljica: Veršič Mitja, izstop

19. 6. 1997; FINODA, Podjetje za investi-
cijsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska cesta 56, vstop 19. 6. 1997, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-205024
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05317 z dne 21. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa LIIZ KARANTANIA, podjetje za
trgovino z živili in neživili, na drobno in
debelo in posredovanje, d.o.o., Domža-
le, sedež: Antona Skoka 2, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/09333/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5432065
Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 3611

Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proi-
zvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo.

Rg-205035
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00812 z dne 17. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30447/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 1273167
Firma: Mednarodni inštitut za turizem

pri Nacionalnem turističnem združenju,
Ljubljana, Vošnjakova 5, oziroma v an-
gleščini: International Tourism Institute
at the National Tourist Association, Ljub-
ljana, Vošnjakova 5

Skrajšana firma: Mednarodni inštitut za
turizem, Ljubljana, oziroma v angleščini:
International Tourism Institute, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1000 Ljubljana, Vošnjakova 5
Osnovni kapital: 2,210.000 SIT
Ustanovitelji: Nacionalno turistično zdru-

ženje, Ljubljana, Nazorjeva 6, vložilo
738.000 SIT, Zdravilišče Radenska s tremi

srci, d.d., Radenci, Zdraviliško naselje 14,
vložilo 152.000 SIT, KOMPAS TURIZEM,
d.d., Ljubljana, Pražakova 4, vložil 100.000
SIT, KRKA ZDRAVILIŠČE, d.d., Novo me-
sto, Germova 4, vložilo 100.000 SIT,
METROPOL HOTELI PORTOROŽ, d.d.,
Portorož, Obala 77, vložili 85.000 SIT, AL-
PINA, Turistično podjetje, d.o.o., Bohinjsko
jezero, Ribčev laz 50, Bohinj, vložil 50.000
SIT, Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 50, vložil 100.000 SIT,
G & P HOTELI, p.o., Bled, Cankarjeva 6,
Bled, vložili 100.000 SIT, EMONA GLOP-
TUR, d.d., Ljubljana, Šmartinska 130, vloži-
la 100.000 SIT, Zdravilišče Laško, d.o.o.,
Laško, Zdraviliška cesta 4, vložilo 100.000
SIT, POLIKONS, d.o.o., Mengeš, Balanti-
čeva 6, vložil 100.000 SIT, POHORJE,
p.o., Maribor, Ulica Heroja Šlandra 10, vlo-
žilo 100.000 SIT, HOT, HOTELI TURIZEM,
d.o.o., Postojna, Jamska cesta 28, vložil
100.000 SIT, Terme Čatež, d.d., Brežice,
Topliška cesta 35, vložile 100.000 SIT,
POSTOJNSKA JAMA TURIZEM, p.o., Po-
stojna, Jamska cesta 30, vložila 100.000
SIT, in ELECTA INŽENIRING, d.o.o., Ljub-
ljana, Mestni trg 8, vložila 85.000 SIT –
vstopili 15. 12. 1995, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Srše Janez, Mengeš, Balantičeva
6, imenovan 15. 12. 1995 kot v.d. direk-
torja, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7320 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju družboslov-
ja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

Rg-205036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02112 z dne 16. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30444/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1293826
Firma: AP-21, družba za logistiko, pre-

strukturiranje in financiranje, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: A-21, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1001 Ljubljana, Dunajska 160
Osnovni kapital: 100,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop
9. 4. 1998, vložek 100,000.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Razboršek Jernej, Ljubljana, Ulica
bratov Učakar 42, imenovan 9. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 19100
Strojenje in dodelava usnja; 19200 Proi-
zvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja
obutve; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 22240 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 26620 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 28520
Splošna mehanična dela; 45210 Splošna
gradbena dela; 45250 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45320 Izolacijska dela;
51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 51140 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 51240 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51550 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52420
Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52710 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52740
Druga popravila, d.n.; 55510 Storitve menz;
60240 Cestni tovorni promet; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 75252 Poklicno in prosto-
voljno gasilstvo; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavno-
sti, d.n.

Rg-205037
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07290 z dne 9. 4. 1998 prisubjektu
vpisa PLABET, d.o.o., Izdelava in polaga-
nja poliesterskih oblog, in betonskih iz-
delkov, Homec, Cesta VII/21, Radomlje,
sedež: Radomlje VII/21, 1235 Radomlje
Homec, pod vložno št. 1/16474/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, deležev, osnovnega kapitala in
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5601126
Firma: PLABET, d.o.o., Izdelava in po-

laganja poliesterskih oblog in izdelkov,
Homec, Cesta VII/21, Radomlje

Skrajšana firma: PLABET, d.o.o., Ho-
mec, Radomlje

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Šantovec Franc, vložil

704.000 SIT, in Bizjak-Šantovec Marija, vlo-
žila 804.000 SIT, oba iz Radomelj, Homec,
VII/21, vstopila 23. 3. 1992, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-

strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-205047
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07328 z dne 20. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa PERNER PRODUKTIONS, igral-
ni pripomočki, d.o.o., Cerknica, sedež:
Podskrajnik, Industrijska cona 1380,
Cerknica, pod vložno št. 1/29945/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1227661
Dejavnost, vpisana 20. 3. 1998: 2521

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo.

Rg-205049
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00588 z dne 25. 3. 1998 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DOBROVA,
sedež: Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova,
pod vložno št. 1/00794/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5084415000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Mancini Damjana, razrešena 20. 1.
1998; ravnateljica Počkar Nives, Ljubljana,
Kvedrova 3, imenovana 9. 12. 1997.
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Rg-202578
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06505 z dne 16. 2. 1998 pri subjektu
vpisa GRADBENO PODJETJE JERKIČ,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Zaloška 32,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26525/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža ter naslova
družbenice in direktorice s temile podatki:

Matična št.: 5902959
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška

180b
Ustanoviteljica: Jerkič Aleksandra, Loga-

tec, Ograje 54a, vstop 20. 4. 1995, vložek
756.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jerkič Aleksandra, imenovana 20.
4. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-202623
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03535 z dne 28. 1. 1998 pri subjektu
vpisa IPAS INTERPORT, d.o.o., Ljublja-
na, Šmartinska 188, sedež: Šmartinska
188, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/12663/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, ustanovi-
telja, osnovnega kapitala in zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5499755
Firma: IPAS INTERPORT, Proizvodnja

in trgovina, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,612.713,70 SIT
Ustanovitelj: Učakar Aleksander, Ljublja-

na, Brilejeva 14, vstop 28. 12. 1994, vlo-
žek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Učakar Andrej, razrešen 28. 12.
1994; direktor Učakar Aleksander, imeno-
van 29. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1998: 31500
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 31610 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
45210 Splošna gradbena dela; 45310
Električne inštalacije; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51700 Druga trgovina na debelo; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52620 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje.

Rg-202901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06726 z dne 18. 2. 1998 pri subjektu
vpisa UPIMO MENJALNICE, menjalnice
in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, sedež:

Šubičeva ul. 1, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/28959/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanoviteljev, de-
ležev, kapitala in dejavnosti ter podaljšanje
mandata direktorju s temile podatki:

Matična št.: 5971292
Osnovni kapital: 95,000.000 SIT
Ustanovitelji: M.C.C., d.o.o., Ljubljana,

Vevška c. 52, vstopil 13. 9. 1996, vložil
9,500.000 SIT, UPIMO GROUP, d.d., Ljub-
ljana, Kongresni trg 13, vstopil 13. 9. 1996,
vložil 38,000.000 SIT, A1, d.d., Ljubljana,
Vodovodna 93, vstopila 27. 11. 1997, vlo-
žila 38,000.000 SIT, in AVTOHIŠA CLAAS,
d.d., Ljubljana, Letališka 16, vstopila 27.
11. 1997, vložila 9,500.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo; UPIMO, d.o.o.,
Ljubljana, Šubičeva 1, in Tomac Bernarda,
izstopila 27. 11. 1997.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Todorovič Dragan, Ljubljana, Celjska
25, razrešen in ponovno imenovan 27. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 18. 2. 1998: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 221 Založništvo; 2211
Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 513 Trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-

čami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke po-
rabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 5274
Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6010 Železniški promet;
602 Drug kopenski promet; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 631 Prekladanje, skladiš-
čenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Dru-
ge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
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mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 7230 Obdela-
va podatkov; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 921 Filmska in videodejavnost;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 926 Športna dejavnost; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92623 Druge športne dejavno-
sti.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1998: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.

Rg-202912
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00393 z dne 16. 2. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30223/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244884
Firma: PIRAT & CO., Turizem, ribištvo

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PIRAT & CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Podgorska

cesta 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vogrič Mitja, Portorož,

Obala 130, Lucija, Vogrič Robin, Piran, Žu-
pančičeva ulica 26, in Vogrič Rok, Porto-
rož, Obala 130, Lucija, vstopili 16. 1. 1998,
vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vogrič Mitja, imenovan 16. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 2. 1998: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške stori-
tve; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6110 Pomorski
promet; 6322 Druge pomožne dejavnosti v

vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 8531
Institucionalno socialno varstvo; 8532 Izva-
janje socialnovarstvenih programov in stori-
tev; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-203016
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00239 z dne 25. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30361/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244604
Firma: OBELIX SLAVIČ & VUČKOVIČ,

Storitvene dejavnosti, d.n.o., Notranje
Gorice

Skrajšana firma: OBELIX SLAVIČ &
VUČKOVIČ, d.n.o., Notranje Gorice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1357 Notranje Gorice, Vrstna
ul. 37

Ustanovitelja: Slavič Boštjan, Ljubljana,
Pugljeva 34, in Vučkovič Sašo, Ljubljana,
Jakčeva 39, vstopila 6. 1. 1998, vložila po
2,500.000 SIT, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Slavič Boštjan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Vučkovič Sašo, ime-
novana 6. 1. 1998.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1998: 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-203026
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00864 z dne 17. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30339/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1273221
Firma: KULINAR, podjetje za gostins-

tvo in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KULINAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Leskovško-

va 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lovišček Borut, Ljubljana,

Bizjanova ul. 9, vstop 6. 2. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Roth Marko, Ljubljana, Kropova ul.
17, imenovan 6. 2. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1998: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1598 Proi-
zvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pi-
jač; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na



Stran 6394 / Št. 66 / 1. 10. 1998 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 De-
javnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-203137
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07292 z dne 11. 3. 1998 pri subjektu
vpisa DINOS, podjetje za reciklažo suro-
vin, d.d., Ljubljana, sedež: Šlandrova 6,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/11471/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča dopolnitev in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5464331
Dejavnost, vpisana 11. 3. 1998: 2852

Splošna mehanična dela; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ruše-
nje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-

zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7230 Obdelava podatkov; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene.

Rg-203193
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01264 z dne 16. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30333/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 1278169
Firma: TIM OPARA, podjetje za inženi-

ring, proizvodnjo in trgovino, k.d.
Skrajšana firma: TIM OPARA, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Milana Majc-

na 16
Ustanovitelja: Opara Jože, ki odgovarja

s svojim premoženjem, in Opara Robert, ki
je vložil 1.000 SIT in ne odgovarja, oba iz
Ljubljane, Milana Majcna 16, vstopila 17.
2. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Opara Jože, imenovan 17. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 3. 1998: 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2811 Proi-
zvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proiz-
vodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proiz-
vodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3120 Proiz-
vodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih elek-
tričnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk;
3162 Proizvodnja druge električne opre-
me, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elek-
tronskih ventilov in drugih elektronskih kom-
ponent; 3220 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredni-
štvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
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daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132  Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za

gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Rg-203716
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00424 z dne 20. 3. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30351/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o.s temile podatki:

Matična št.: 1244906
Firma: ODPRTI FAKSIMILE, založniš-

ko podjetje, d.o.o., Medvode
Skrajšana firma: ODPRTI FAKSIMILE,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1215 Medvode, Barletova 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pogelšek Leon, Ljubljana

Šmartno, Rocenska 20, vložil 800.000 SIT,
in Zinaić Milan, Zagreb, Zemljakova 5, vložil
700.000 SIT – vstopila 7. 10. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pogelšek Leon, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Zinaić Milan, ime-
novana 7. 10. 1997.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5243 Tr-

govina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-203753
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01936 z dne 16. 4. 1998 pri subjektu
vpisa VIBER, podjetje za posredništvo,
trgovino in storitve, Ljubljana, Tovarniš-
ka 3, sedež: Tovarniška 3, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/10947/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, ustanovitelja, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5462428
Firma: VIBER, d.o.o., podjetje za po-

sredništvo, trgovino in storitve, Ljublja-
na

Sedež: 1000 Ljubljana, Jakšičeva uli-
ca 6

Ustanoviteljica: Berce Vinko, izstop 30.
9. 1997; Berce Ines, Jesenice, Cesta mar-
šala Tita 45, vstop 30. 9. 1997, vložek
1,555.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ber-
ce Vinko, razrešen 30. 9. 1997, kot direk-
tor in imenovan za zastopnika, ki zastopa
družbo brez omejitev, in direktorica Berce
Ines, imenovana 30. 9. 1997, ki kot poslo-
vodkinja zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 9. 1997.

Rg-203928
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01372 z dne 24. 3. 1998 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.d., se-
dež: Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/05370/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5142733
Skrajšana firma: SLOVENSKE ŽELEZ-

NICE
Vpiše se sprememba statuta z dne 26. 2.

1998.

Rg-203935
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01698 z dne 3. 4. 1998 pod št. vložka
1/30401/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278835
Firma: VERSAL, Zastopstvo, svetova-

nje in računalništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: VERSAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
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Sedež: 1000 Ljubljana, Letališka
c. 33

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gorjan Simon, Ljubljana,

Beblerjev trg 3, in Čižman Sabina, Ljublja-
na, Zevnikova ulica 10, vstopila 25. 3.
1998, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gorjan Simon, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Čižman Sabina, ime-
novana 25. 3. 1998.

Člana nadzornega sveta: Gorjan Simon
in Čižman Sabina, vstopila 25. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1998: 0501
Ribištvo; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proi-
zvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proi-
zvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja
drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2522 Proiz-
vodnja embalaže iz plastičnih mas; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proiz-
vodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri

prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-

nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, dav-
čno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov.

Rg-203950
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01489 z dne 20. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30460/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278541
Firma: DEMESIS, finančno, poslovno

svetovanje, posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: DEMESIS, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1231 Ljubljana-Črnuče, Ježa

25a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ida Kurent, Domžale, Mi-

klošičeva 2, in Bojan Bokal, Trzin, Prešer-
nova 26, vstopila 4. 3. 1998, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ida Kurent, imenovana 4. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-
vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
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govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na

drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-203952
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00835 z dne 20. 4. 1998 pri subjektu
vpisa PET, PEZDIR IN DRUGI, podjetje za
trgovino in posredovanje z nepremični-
nami, d.n.o., sedež: Šmartinska 152,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/26610/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5910480
Ustanoviteljica: Pezdir Gregor, izstop 31.

12. 1997; Pezdir Alenka, Ljubljana, Ul. Iva-
na Roba 3, vstop 8. 6. 1995, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Pezdir Gregor, razrešen 31. 12.
1997; zastopnica Pezdir Alenka, imenova-
na 8. 6. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-203958
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01920 z dne 20. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30465/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1293567
Firma: DEMA PRO, prevozi in storitve,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DEMA PRO, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Stara Ježi-

ca 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Agnič Domen, Škofljica,

Lavrica, Dolenjska cesta 369, in Škoflek

Matjaž, Ljubljana, Stara Ježica 10, vstopila
16. 3. 1998, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Agnič Domen in Škoflek Matjaž,
imenovana 16. 3. 1998, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
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Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 7122 Dajanje vodnih plo-
vil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-203961
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01772 z dne 17. 4. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30456/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1277758
Firma: KRAS TOUR, Podjetje za turi-

zem, zabavne dejavnosti, gostinstvo, tr-
govino in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: KRAS TOUR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Na Livadi 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cerkvenik Stanko, Divača,

Dolnje Ležeče 15, vstop 8. 4. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cerkvenik Stojan, Divača, Bevkova
3, imenovan 8. 4. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 2852 Splošna mehanična de-
la; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3120 Proi-
zvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Proi-
zvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina

na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52500 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6010 Železniški promet; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
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najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-203980
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06667 z dne 9. 4. 1998 pod št. vložka
1/30421/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1243136
Firma: ULTRA INTERNATIONAL, pro-

jektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje, d.o.o.

Skrajšana firma: ULTRA INTERNATIO-
NAL, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 264
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Frick Dietmar, Wallerfan-

gen, Josef Fischer str. 2, vstop 21. 11.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šuklje Anton, Metlika, Stara cesta 3,
imenovan 21. 11. 1997, zastopa družbo z
omejitvijo, da za vsak pravni posel v vredno-
sti nad 200.000 SIT pridobi predhodno pi-
sno soglasje ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje.

Rg-203988
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00288 z dne 7. 4. 1998 pri subjektu
vpisa METRONIC-KOMET, d.o.o., izdelava
elektronskih sistemov in travel
agency-gostinstvo, Trbovlje, Cesta Tonč-
ke Čeč 81, sedež: Cesta Tončke Čeč 81,
1420 Trbovlje, pod vložno št. 1/02838/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, firme in zastopnikov ter us-
kladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5322464
Firma: METRONIC-KOMET, d.o.o., tr-

govina in turizem, Trbovlje
Skrajšana firma: METRONIC-KOMET,

d.o.o., Trbovlje

Sedež: 1420 Trbovlje, Trg svobo-
de 20

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Štrovs Nataša, Trbovlje, Gabersko
55, imenovana 23. 12. 1997, ki je poob-
laščena za sklepanje vseh pravnih poslov
do višine 20.000 DEM v tolarski protivred-
nosti, za sklepanje pravnih poslov, ki se
nanašajo na odtujitev premičnega in nepre-
mičnega premoženja, pa potrebuje pisno
soglasje direktorja.

Dejavnost, vpisana 7. 4. 1998:2123
2215 Drugo založništvo; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-

vrstne poslovne dejavnosti; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-204021
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06608 z dne 26. 2. 1998 pri subjektu
vpisa SEBLES, d.o.o., Družba za nakup
in prodajo lesa, Dob, sedež: Kidričeva
22, 1233 Dob, pod vložno št.
1/07619/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5391679
Dejavnost, vpisana 26. 2. 1998: 01411

Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 5263 Druga trgovina na
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drobno zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-204027
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00309 z dne 19. 3. 1998 pri subjektu
vpisa PANGEA TRADE, marketing in inte-
lektualne storitve, d.o.o., Ljubljana, Do-
lenjska c. 45d, sedež: Dolenjska cesta
45d, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/23117/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, firme,
skrajšane firme, sedeža, dejavnosti, zastop-
nika in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5793394
Firma: PANGEA TRADE, trgovsko,

proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PANGEA TRADE,

d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Lepodvorska

26a
Ustanoviteljica: Lebar Aleš, izstop 9. 1.

1998; Skupnost za zavest Krišne, Ljublja-
na, Žibertova 27, vstop 9. 1. 1998, vložek
1,585.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lebar Aleš, razrešen 9. 1. 1998;
direktor Tošić Miroslav, Ljubljana, Trg okto-
brske revolucije 7, imenovan 9. 1. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 3. 1998: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01132 Sadjarstvo; 01210 Reja
govedi; 01300 Mešano kmetijstvo; 15310
Predelava in konzerviranje krompirja;
15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 15330 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 15510 Mlekarstvo in
sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15811 De-
javnost pekarn; 15820 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 15850 Proizvodnja testenin;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15890 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 15980 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 22230 Knji-
goveštvo in dodelava; 26120 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 26130 Proiz-
vodnja votlega stekla; 36610 Proizvodnja
bižuterije;  45210 Splošna gradbena dela;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 55220 Storitve kampov;
55230 Druge nastanitve za krajši čas;

55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 63120 Skladišče-
nje; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74810 Fotografska dejavnost; 74820
Pakiranje; 85143 Druge zdravstvene dejav-
nosti, d.n.; 85313 Dejavnost socialnovars-
tvenih zavodov za usposabljanje otrok in
mladostnikov; 85314 Dejavnost varstveno
delovnih centrov; 85315 Druge oblike insti-
tucionalnega varstva; 85323 Dejavnost do-
brodelnih organizacij; 85324 Druge social-
ne dejavnosti; 92310 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 92320 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92330
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92400 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 1. 1998.

Rg-204088
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00102 z dne 4. 2. 1998 pod št. vložka
1/30181/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244400
Firma: PLAN-NET, družba za promoci-

jo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: PLAN-NET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Streliška 20
Osnovni kapital. 1,800.000 SIT
Ustanovitelji: Kušar Janez, Škofja Loka,

Reteče 25, Slodnjak Tone, Ljubljana, Stre-
liška 20, Culiberg Miha, Ljubljana, Galuso-
vo nabrežje 19, in Brecelj Boris, Brezovica,
Brežna pot 22, vstopili 18. 11. 1997, vložili
po 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Brecelj Boris, Culiberg Miha, Kušar
Janez in Slodnjak Tone, imenovani 18. 11.
1997, zastopajo družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 2. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno

z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
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barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pa-
kiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-204094
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00493 z dne 20. 2. 1998 pri subjektu
vpisa LGA, Storitveno in trgovsko podjet-
je, d.o.o., Mengeš, Blejčeva 6a, sedež:
Blejčeva 6a, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/15738/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, spremembo firme, se-
deža, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in zastopnikov ter uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 1254693
Firma: LGA, storitveno in trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LGA, d.o.o.
Sedež: 1218 Komenda, Glavarjeva

cesta 71
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelj: Adlešič Miklavž in Goriup

Nada, izstopila 20. 1. 1998; Loboda Vasi-
lij-Božidar, Komenda, Glavarjeva ulica 71,
vstopil 17. 3. 1991, vložil 1,509.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Adlešič Miklavž ter zastopnika Go-
riup Nada in Loboda Vasilij, razrešeni 20. 1.
1998; direktor Loboda Vasilij-Božidar, ime-
novan 20. 1. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 2. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-

dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6420 Telekomuni-
kacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniš-
kih napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter

računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-204120
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05681 z dne 2. 3. 1998 pri subjektu
vpisa JUPITER 2000, turistična agenci-
ja, d.o.o., Ljubljana, sedež: Poljanska 22,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/13647/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, deležev,
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5525128
Ustanovitelja: Čopič Andrej, Novo me-

sto, Šegova ulica 16, vstopil 20. 5. 1996,
in Kobilica Alen, Ljubljana, Ferberjeva ul.
17, vstopil 10. 9. 1997, vložila po 754.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kobilica Alen, imenovan 10. 9. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 9. 1997.

Rg-204160
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01269 z dne 20. 3. 1998 pri subjektu
vpisa UNITECHNIK, industrijski inženi-
ring, zaščita okolja, svetovanje, Ljublja-
na, Kašeljska 113, d.o.o., sedež: Kašelj-
ska 113, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02203/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, zastopnika in akta o ustanovitvi ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5288533
Firma: UNITECHNIK, industrijski inže-

niring, zaščita okolja, svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana

Sedež: 1111 Ljubljana, Vipavska 3
Ustanovitelj: Smrekar Srečko, izstop 25.

2. 1998; UNITECHNIK-THURNER ANLA-
GENBAUGESELLSCHAFT mbH, Reichers-
dorf A-3131, Industriegelande 86, vstop 3.
7. 1989, vložek 1,502.585,20 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smrekar Srečko, razrešen 25. 2.
1998; direktor Kobi Mihael, Koper, Muzej-
ski trg 4, imenovan 26. 2. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 3. 1998: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
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Sprememba akta o ustanovitvi z dne 25.
2. 1998.

Rg-204177
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00260 z dne 3. 4. 1998 pri subjektu
vpisa INTER MARKETING, podjetje za
grafično in marketinško dejavnost,
d.o.o., sedež: Linhartova 13, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03250/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5328349
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 21
Sprememba akta o ustanovitvi z dne 14.

1. 1998.

Rg-204185
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01371 z dne 7. 4. 1998 pri subjektu
vpisa KLANČAR & SINOVI, d.n.o., družba
za gostinsko in storitveno dejavnost, se-
dež: Marjekova pot 9, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/27910/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
telja, zastopnika in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5944791
Ustanoviteljica: Klančar Ivan, izstop 6.

3. 1998; Klančar Ilijana, Ljubljana, Marje-
kova pot 9, vstop 6. 3. 1998, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klančar Ivan, razrešen 6. 3. 1998;
direktorica Klančar Ilijana, imenovana 6. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
6. 3. 1998.

Rg-204188
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01377 z dne 7. 4. 1998 pri subjektu
vpisa ASTER, družba za učinkovite raču-
nalniške rešitve, d.o.o., Ljubljana, Nade
Ovčakove 1, sedež: Nade Ovčakove 1,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/02636/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo skrajšane firme, usta-
noviteljev in deležev, naslova ustanovitelja,
zastopnika in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5327130
Skrajšana firma: ASTER, d.o.o., Ljub-

ljana
Ustanovitelji: Božič Jure, izstopil 1. 7.

1996, Hočevar Tomaž, izstopil 19. 12.
1996, in Jerman Franc, izstopil 15. 2.
1997; Černe Alojz, Ljubljana, Rjava cesta
2a, vstopil 27. 10. 1989, vložil 971.513
SIT, Krnec Henrik, Ljubljana, Trnovska ulica
2, vstopil 27. 10. 1989, vložil 2,296.374
SIT, Reinhardt Robert, Piran, Obzidna 1,
vstopil 27. 10. 1989, vložil 2,465.804 SIT,
ASTER, d.o.o., (lastni delež družbe), Ljub-
ljana, Nade Ovčakove 1, vstopil 25. 1.
1995, vložil 1,013.589 SIT, Volk Miran,
Ljubljana, Palmejeva 32, vstopil 14. 10.
1996, vložil 84.715 SIT, Guzelj Ivan, Vrhni-
ka, Kuclerjeva 8, vstopil 14. 10. 1996, vlo-
žil 84.715 SIT, Senegačnik Jože, Ljubljana,

Gorkičeva 14, vstopil 14. 10. 1996, vložil
84.715 SIT, Makuc Vladimir, Ljubljana,Uli-
ca bratov Učakar 42, vstopil 14. 10. 1996,
vložil 84.715 SIT, Tine Petkovšek, Ljublja-
na, Mahajnova 11, vstopil 14. 10. 1996,
vložil 84.715 SIT, Anžlovar Alfred, Ljublja-
na, Slovenska 13, vstopil 15. 2. 1996, vlo-
žil 84.715 SIT, Tvrdy Iztok, Ljubljana, Ja-
mova 40, vstopil 15. 2. 1996, vložil
159.715 SIT, in Moškon Stane, Vrhnika,
Mirke 19, vstopil 15. 2. 1996, vložil 84.715
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Reinhardt Robert, razrešen 12. 2.
1998; direktor Kranjc Matej, Šenčur, Sa-
jevčevo naselje 32, imenovan 12. 2. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
12. 2. 1998.

Rg-204190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01408 z dne 10. 4. 1998 pri subjektu
vpisa VITA, družba za trgovino z živilski-
mi in kmetijskimi proizvodi, Ljubljana,
d.o.o., sedež: Tržaška 118, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/04003/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5326664
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Šmid-Volk Vanja, razrešena 11. 3.
1998; direktor Volk Vojteh, Ljubljana, Ce-
sta na Laze 18, imenovan 11. 3. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne 11.
3. 1998.

Rg-204223
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05604 z dne 8. 4. 1998 pri subjektu
vpisa KAMNOSEŠTVO ŠERGAN, Podjetje
za predelavo kamna, d.o.o., Pot Emila
Hameršaka 14, Dol pri Hrastniku, sedež:
Pot Emila Hameršaka 14, 1431 Dol pri
Hrastniku, pod vložno št. 1/23477/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5819148
Firma: KAMNOSEŠTVO ŠERGAN, Pod-

jetje za predelavo kamna, d.o.o.
Skrajšana firma: KAMNOSEŠTVO ŠER-

GAN, d.o.o.
Sedež: 1430 Hrastnik, Brnica 36a
Dejavnost, vpisana 8. 4. 1998: 1411

Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdel-
kov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne kera-
mike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih ke-
ramičnih ploščic; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proiz-
vodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-

kovinskih mineralnih izdelkov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-204225
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06063 z dne 16. 4. 1998 pri subjektu
vpisa MCCAIN FOODS, prehrambeni iz-
delki, d.o.o., sedež: Veselova ulica 14,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28697/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:

Matična št.: 5985846
Ustanovitelj: MCCAIN HOLDING GMBH,

izstop 27. 6. 1997; Hohenstaufen
Neunundvierzigste Vermogenverwaltungs
Gmbh, 50674 Koln, Nemčija, Hochenstau-
fenring 49, vstop 27. 6. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-204515
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00513 z dne 18. 2. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30235/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1272608
Firma: GRAS, d.o.o., družba za pro-

jektiranje, inženiring, tehnično svetova-
nje in izvajanje gradbenih in sanacijskih
del

Skrajšana firma: GRAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva uli-

ca 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Černe Gojmir, Trzin, Kidri-

čeva ulica 68, vložil 390.000 SIT, Gostič
Borut, Ljubljana, Postojnska ul. 3, vložil
230.000 SIT, Janežič Igor, Dob, Žeje 57,
vložil 230.000 SIT, Prokop Branko, Ljublja-
na, Ul. Molniške čete 19, vložil 150.000
SIT, Kos Jože, Ljubljana, Izletniška 2, vložil
100.000 SIT, Kotar Maja Ljubljana, Glinš-
kova pl. 29, vložila 80.000 SIT, Kapevski
Duško, Kranj, Kališka ul. 4, vložil 80.000
SIT, Hauschen Martin, Ljubljana, Rožna do-
lina c. V 10, vložil 80.000 SIT, Bergant
Matevž, Kamnik, Japljeva ul. 6, vložil
80.000 SIT, in Žarnič Rojko, Ljubljana, Ul.
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bratov Učakar 138, vložil 80.000 SIT – vsto-
pili 29. 1. 1998, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
predsednik uprave Janežič Igor ter člana
uprave Černe Gojmir in Gostič Borut, ime-
novani 29. 1. 1998.

Člani nadzornega sveta: Kapevski Duš-
ko, predsednik nadzornega sveta ter Sitar
Janez, Gabrijelčič Jože, Remic Dušan in
Dejanovič Boris, člani nadzornega sveta,
vstopili 11. 2. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-204516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00512 z dne 18. 2. 1998 pod št. vlož-
ka 1/30234/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1245082
Firma: GEOT, d.o.o., družba za pro-

jektiranje, inženiring, tehnično svetova-
nje in izvajanje geotehničnih del

Skrajšana firma: GEOT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva uli-

ca 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Černe Gojmir, Trzin, Kidri-

čeva ul. 68, vložil 390.000 SIT, Gostič Bo-
rut, Ljubljana, Postojnska ul. 3, vložil
230.000 SIT, Janežič Igor, Dob, Žeke 57,
vložil 130.000 SIT, Prokop Branko, Ljublja-
na, Ul. Molniške čete 19, vložil 230.000
SIT, Kapevski Duško, Kranj, Kališka ul.4,
vložil 80.000 SIT, Kotar Maja, Ljubljana,
Glinškova pl. 29, vložila 80.000 SIT, Špa-
capan Igor, Šmarje Sap, Jakhova c. 13,

vložil 40.000 SIT, Brožič Dušanka, Ljublja-
na, Linhartova c. 62, vložila 40.000 SIT,
Isakovič Saša, Ljubljana, Trg prekomorskih
brigad 6, vložil 40.000 SIT, Fašalek Marko,
Ljubljana, Ziherlova 41, vložil 40.000 SIT
Bertoncelj Milica, Maribor, Heroja Šlandra
27, vložila 40.000 SIT, Zobec Janez, Dole-
nja vas, Gredice 2, vložil 40.000 SIT, Šu-
šteršič Janez-Vilibald, Ljubljana, Kvedrova
c. 1, vložil 40.000 SIT, Pavlič Darko, Ljub-
ljana, Cesta 13. julija 60, vložil 40.000 SIT,
Dular Anton, Ljubljana, Ul. talcev 9, vložil
40.000 SIT – vstopili 11. 2. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje:
predsednik uprave Branko Prokop ter člana
uprave Černe Gojmir in Gostič Borut, ime-
novani 11. 2. 1998.

Člani nadzornega sveta: Kapevski Duš-
ko, predsednik nadzornega sveta ter Peklaj
Abdon, Pengal Peter, Flis Veljko in Zrimc
Boris, člani nadzornega sveta, vstopili 11.
2. 1998.

Dejavnost, vpisana 18. 2. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
60240 Cestni tovorni promet; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-204537
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02231 z dne 4. 3. 1998 pri subjektu
vpisa INTER GOLDCOMMERCE –
IMPORT-EXPORT, mešana trgovska
družba, d.o.o., sedež: Miklošičeva 36,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06426/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
deležev, uskladitev dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temi-
le podatki:

Matična št.: 5352843

Osnovni kapital: 6,616.245,30 SIT
Ustanovitelji: Mrzljak Vinko, Ljubljana,

Malejeva 12, vložil 1,540.136,58 SIT, Je-
raj Marija, Ljubljana, Archinetova 5, vložila
770.068,29 SIT, Jeraj Saša, Ljubljana, Arc-
hinetova 5, vložil 770.068,29 SIT, in GOLD-
ENE STELLA SRL, Bassano del Grappa,
Italija, Via J. da Ponte 51, vložil
3,535.972,64 SIT – vstopili 12. 2. 1990,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1998: 275 Li-
varstvo; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
285 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; splošna mehanična dela; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila;  5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 504
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravi-
la motornih koles; trgovina s posameznimi
deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 511 Po-
sredništvo; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5 17 Proizvodnja tekstilij; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
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nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke
porabe; 5273 Popravilo ur, nakita; 6521
Finančni zakup (leasing); 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-204542
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04947 z dne 5. 2. 1998 pri subjektu
vpisa ZOP INFORMACIJSKI INŽENIRING,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14286/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, spre-
membo ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
deležev in dejavnosti, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo datuma pri zastopniku
s temile podatki:

Matična št.: 5542812
Osnovni kapital: 20,302.000 SIT

Ustanovitelji: ZOP MANAGEMENT CON-
SULTING, Ljubljana, izstopil 22. 8. 1996;
Kosmina Srečko, Nova Gorica, Solkan, Uli-
ca Borisa Kalina 54, vložil 1,404.000 SIT,
Pratneker Danijel, Maribor, Zvezna 26, vlo-
žil 1,404.000 SIT, Rus Alenka, Ljubljana,
Kebetova 10e, vložila 1,525.000 SIT, Za-
jec Janez, Ljubljana, Kogojeva 15, vložil
1,404.000 SIT, in Lozej Marko, Ljubljana,
Slovenčeva 4, vložil 260.000 SIT, ki so vsto-
pili 22. 11. 1991, ter Slovenska razvojna
družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vlo-
žila 8,343.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Dunajska cesta 56, vložil 1,691.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 1,691.000
SIT, Zajec Kristina, Ljubljana, Kogejeva uli-
ca 15, vložila 320.000 SIT, Zajec Lučka,
Ljubljana, Kogejeva ulica 15, vložila 80.000
SIT, Pratneker Nuša, Maribor, Zvezna ulica
26, vložila 80.000 SIT, Pratneker Samo,
Maribor, Zvezna ulica 26, vložil 80.000 SIT,
Pratneker Elizabeta, Maribor, Kosova ulica
2, vložila 320.000 SIT, Pratneker Vilma,
Maribor, Zvezna ulica 26, vložila 280.000
SIT, Kosmina Matej, Nova Gorica, Solkan,
Ulica Borisa Kalina 54, vložil 80.000 SIT,
Kosmina Tomaž, Nova Gorica, Solkan, Uli-
ca Borisa Kalina 54, vložil 160.000 SIT,
Kosmina-Murovec Alenka, Nova Gorica,
Solkan, Ulica Borisa Kalina, 54, vložila
160.000 SIT, Kosmina Pavla, Nova Gorica,
Solkan, Ulica Borisa Kalina 54, vložila
280.000 SIT, Zajec Urška, Ljubljana, Ko-
gejeva ulica 15, vložila 160.000 SIT, Indi-
har Simon, Kranj, 1. maja 63, vložil
500.000 SIT, in Zajec Špela, Ljubljana, Ko-
gojeva ulica 15, vložila 80.000 SIT, ki so
vstopili 22. 8. 1996 – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajec Janez, razrešen in ponovno
imenovan 22. 8. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1998: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7483 Tajniš-
ka dela in prevajanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi Agencije št. LP
00822/01142-1996/TJ z dne 26. 9.
1996.

Rg-204546
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00502 z dne 3. 2 1998 pri subjektu
vpisa ŽERJAV, podjetje za gradbeništvo
in inženiring, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/22285/00 vpisalo v sodni register

tega sodišča spremembo sedeža, firme, us-
tanoviteljev, deležev in zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5737125
Firma: ŽERJAV, podjetje za gradbe-

ništvo in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽERJAV, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica Malči

Beličeve 58
Ustanovitelj: Pograjc Igor, IGP, podjetje

za inženiring, gradnje in projektiranje,
d.o.o., in Gradbena družba Vič, Ljubljana,
Tbilisijska 81, izstopili 5. 12. 1997; Jarc
Mirko, Ljubljana, Ulica Malči Beličeve 58,
vstopil 15. 1. 1997, vložil 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Pograjc Igor, razrešen 5. 12. 1997;
direktorica Jarc Tina, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Jarc Mirko, oba iz
Ljubljane, Ulica Malči Beličeve 58, imeno-
vana 15. 12. 1997.

Rg-204551
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06564 z dne 12. 2. 1998 pri subjektu
vpisa EASTBROKERS, Podjetje za finan-
ciranje, d.d., sedež: Dunajska 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/26143/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, statuta in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5893348
Firma: EB HOLDING, družba za uprav-

ljanje družb, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: EB HOLDING, d.d.,

Ljubljana
Dejavnost, vpisana 12. 2. 1998: 7415

Upravljanje s holding družbami.
Sprememba statuta z dne 17. 10. 1997.

Rg-204552
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06563 z dne 12. 2. 1998 pri subjektu
vpisa BPD EASTBROKERS, borzno po-
sredniška družba, d.d., Ljubljana, sedež:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26920/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, statuta in
zastopnikov ter zavrnitev predloga za vpis
pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5899257
Firma: EASTBROKERS, borzno po-

sredniška družba, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: EASTBROKERS, d.d.,

Ljubljana
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Dubokovič Davor, Kranj, Delavska
c. 27, imenovan 20. 11. 1997.

Sprememba statuta z dne 17. 10. 1997.

Rg-204553
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00347 z dne 28. 1. 1998 pri subjektu
vpisa HOTEL LEV, Družba za hotelirstvo,
gostinstvo in turizem, d.d., Ljubljana,
Vošnjakova 1, sedež: Vošnjakova 1,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/00053/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča nadomestni sklep Srg 5880/97 –
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:
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Matična št.: 5000548
Članice nadzornega sveta: Pučnik Jan-

ko, izstopil 31. 5. 1995; Zupančič Ana in
Kern Majda, izstopili in ponovno vstopili 31.
5. 1995, Štucin Antonija, vstopila 31. 5.
1995.

Rg-204558
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/07160 z dne 28. 1. 1998 pri subjektu
vpisa BALA, Trgovsko podjetje, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Dunajska 22, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/00170/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5024773
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska 27.

Rg-204565
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03729 z dne 14. 1. 1998 pri subjektu
vpisa ADRIA AIRWAYS, Slovenski letalski
prevoznik, d.d., sedež: Kuzmičeva 7,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/01352/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo člana nadzornega sve-
ta s temile podatki:

Matična št.: 5156505
Članica nadzornega sveta: Bakovnik Raj-

ko, izstopil 12.6. 1997; Grošl Metka, vsto-
pila 12. 6. 1997.

Rg-204568
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04520 z dne 19. 1. 1998 pri subjektu
vpisa VELO, podjetje, trgovina na veliko
in malo, p.o., sedež: Celovška 150, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01538/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5105706
Dejavnost, vpisana 19. 1. 1998: 60230

Drug kopenski potniški promet; 60240
Cestni tovorni promet.

Rg-204574
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06218 z dne 14. l. 1998 pri subjektu
vpisa GORIČANE, tovarna papirja, Med-
vode, d.d., sedež: Ladja 10, 1215 Med-
vode, pod vložno št. 1/02616/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča sklep o pove-
čanju osnovnega kapitala, spremembo sta-
tuta in članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5042291
Člani nadzornega sveta: Jurjevčič Anton,

Pihler Alojz in Grabenhofer Herbert, vstopili
15. 3. 1995, ter Hiesinger Franz, vstopil
26. 9. 1997; Strobl Gernot, izstopil 26. 9.
1997.

Vpiše se sklep skupščine z dne 26. 9.
1997, da se osnovni kapital poveča s stvar-
nim vložkom v višini 12,000.000 SIT od
437,375.000 SIT na 449,375.000 SIT.

Sprememba statuta z dne 5. 1. 1997.

Rg-204575
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04247 z dne 28. 1. 1998 pri subjektu

vpisa KALMER, meritve vibracij, balansi-
ranja in vzdrževalni inženiring, d.o.o., se-
dež: Gimnazijska c. 22, 1420 Trbovlje,
pod vložno št. 1/03204/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, ustanoviteljev, deležev in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5304741
Osnovni kapital: 2,684.784,90 SIT
Ustanovitelji: PIRNAR & SAVŠEK

inženirski biro,  Zagorje ob Savi, Cesta 9.
avgusta 48, vložil 1,211.643,40 SIT, Potr-
pin Jože, Trbovlje, Cesta OF 48, vložil
223.105,60 SIT, Čibelj Jože Andrej, Trbov-
lje, Dom in vrt 44, vložil 446.479,70 SIT, in
Agrež Marko, Zagorje ob Savi, Cankarjev
trg 12, vložil 803.556,20 SIT – vstopili 3.
12. 1989, odgovornost: ne odgovarjajo;
IBT, Projektiranje in inženiring, p.o., Trbov-
lje, Gimnazijska c. 16, izstopil 17. 2. 1992.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1998: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Rg-204581
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/06533 z dne 7. 1. 1998 pri subjektu
vpisa RADIO SPK, Družba za radiodifuz-
no dejavnost in marketing, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Vojkova 78, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/07706/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zastavno pravi-
co na poslovnem deležu s temile podatki:

Matična št.: 5854547
Na podlagi posojilne pogodbe z dne 29.

10. 1996 se dovoljuje na poslovnem dele-
žu ustanoviteljev pod zap. št. 1. Andrej Pen-
gov Bitenc, Ljubljana, Žaucerjeva17, in pod
zap. št. 9. DARLEN, d.o.o., Ljubljana, Mur-
gle št. 209, pri vsakem v obsegu 10 %
osnovnega kapitala družbe, vpisanega pod
št. vložka 1/7706/00, vpis zastavne pravi-
ce s prepovedjo obremenitve in odsvojitve v
korist upnika PETROL, Trgovina, r.o., Ljub-
ljana, Dunajska c. 50, do zneska tolarske
protivrednosti zneska 16.000 DEM, po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan za-
padlosti, s pripadki, kot so razvidni iz poso-
jilne pogodbe z dne 29. 10. 1996, in more-
bitnimi stroški.

Rg-204598
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06506 z dne 14. 1. 1998 pri subjektu
vpisa CHROMCOM, inženiring, vzdrževa-
nje, meritve, d.o.o., Domžale, sedež:
Ljubljanska 114, 1230 Domžale, pod
vložno št. 1/24661/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5804299
Ustanovitelji: HELIOS FORUM CO-

LORUM, d.o.o., Domžale, Ljubljanska

110a, izstop 17. 9. 1997; Razboršek Ja-
nez, Domžale, Vir, Koliška 1a, vstop 12. 9.
1995, vložek 152.459,80 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-204599
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/06489 z dne 28. 1. 1998 pri subjektu
vpisa LESNINA KODEKS, računovodske,
finančne in druge poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Parmova 53,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25243/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5833884
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pirc Milan, razrešen 12. 11. 1997;
direktor Oštir Stojan, Ljubljana-Črnuče, Lo-
žarjeva 20, imenovan 12. 11. 1997, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 1. 1998: 72300
Obdelava podatkov; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje.

Rg-204604
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07449 z dne 19. 1. 1998 pri sub-
jektu vpisa FLOWTEX GEOPROJEKT, pod-
jetje za geotehnična dela, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Letališka 27, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/27343/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, ustanoviteljev in deležev
s temile podatki:

Matična št.: 5931797
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rijavec Boris, Ljubljana,

Alešovčeva 19, in Schrott Tomaž, Ljublja-
na, Zlatek 43b, vstopila 20. 11. 1997, vlo-
žila po 500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-204608
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05259 z dne 30. 12. 1997 pod št.
vložka 1/28342/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o. na pod-
lagi odločbe Agencije RS o lastninskem
preoblikovanju s temile podatki:

Matična št.: 5968364
Firma: VETERINARSKA POSTAJA RIB-

NICA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1310 Ribnica, Lepovče 4
Osnovni kapital: 4,930.000 SIT
Ustanovitelji: Veterinarski zavod Ljubljan-

ske regije, p.o., Grosuplje, Taborska c. 32,
Bauer Matija, Ribnica, Prijateljev trg 3, vložil
1,410.000 SIT, Arko Alojz, Ribnica, Dane
9, vložil 1,500.000 SIT, Drobnič Jožef,
Kranj, Gosposvetska 13, vložil 400.000
SIT, Bundalo Marinko, Ljubljana, Gabrov trg
8, vložil 160.000 SIT, Rigler Janez, Velike
Lašče 189, vložil 410.000 SIT, Gavrilovič
Milan, Preserje, Prevalje pod Krimom 38,
vložil 320.000 SIT, Bernot Matiček, Ljublja-
na, Smrekarjeva 4, vložil 420.000 SIT,
Preinfalk Borut, Ig pri Ljubljani, Ig 181, vlo-
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žil 250.000 SIT, in Briški France, Ljubljana,
Ulica Marije Hvaličeve 26, vložil 60.000 SIT
– vstopili 30. 7. 1997, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Arko Alojz, imenovan 30. 7. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1997: 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 8520 Veterinarstvo.

Ustanovitev d.o.o. na podlagi odločbe
Agencije RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo z dne 15. 9. 1997, opr. št. LP
01318/02103-1997/MB.

Rg-204624
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00630 z dne 13. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa TANKO, podjetje za nizke
gradnje in hidrogradnje in trgovino na
debelo, d.o.o., Ribnica, Šeškova 46, se-
dež: Šeškova 46, 1310 Ribnica, pod vlož-
no št. 1/03100/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5304733
Dejavnost, vpisana 13. 2. 1998: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdar-
ske storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1421 Pridobivanje gra-
moza in peska; 1422 Pridobivanje gline in
kaolina; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizars-
tvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi ži-
valmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s suro-

vim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov.

Rg-204629
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00450 z dne 19. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa SITOMAT, družba za posredo-
vanje, organizacijo in trgovino, d.o.o.,
Breg 9, Stara cerkev, sedež: Breg 9,
1332 Stara cerkev, pod vložno
št. 1/09842/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo ustanoviteljev in za-
stopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5442133
Ustanovitelj: Vlašič Toni, izstop 27. 1.

1998; Vlašič Marko, Stara cerkev, Breg 9,

vstop 27. 1. 1998, vložek 2,300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vlašič Toni, razrešen 27. 1. 1998;
direktor Vlašič Marko, imenovan 27. 1.
1998, ki zastopa družbo brez omejitev, in
zastopnica Vlašič Doris, Kočevje, Kolodvor-
ska ulica 1a, imenovana 1. 3. 1993, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1998: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proiz-
vodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proiz-
vodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih potreb-
ščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja ta-
pet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2521Proizvodnja plošč, fol-
ij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2613 Proiz-
vodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja ste-
klenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obliko-
vanje drugih vrst stekla ter tehničnih stekle-
nih izdelkov; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Proiz-
vodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za grad-
beništvo; 2663 Proizvodnja sveže beton-
ske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
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lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proi-
zvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribu-
cijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvod-
nja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3161 Proi-
zvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvod-
nja medicinske in kirurške opreme in orto-
pedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Proi-
zvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3520 Proizvodnja železniš-
kih in drugih tirnih vozil; 3541 Proizvodnja
motornih koles; 3542 Proizvodnja koles;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Proi-
zvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proi-
zvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;

3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih inštumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih os-
tankov in odpadkov; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in

kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
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mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol; 8042 Drugo
izobraževanje.

Rg-204633
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00240 z dne 19. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa ST – ART, Podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Reboljeva 8, Ljub-
ljana, sedež: Reboljeva 8, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21579/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5717019
Dejavnost, vpisana 19. 2. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izda-
janje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proi-
zvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila mo-
tornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na

debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na de-
belo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki, barvami in gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisal-
nimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;

5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnje-
nih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniš-
ki promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 8042 Drugo izobraževa-
nje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost.

Rg-204636
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00227 z dne 19. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa TIMTRANS, prevozi in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Preglov trg 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29331/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 1196065
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartin-

ska 130.

Rg-204643
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00344 z dne 6. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30190/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244817
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Firma: G-TEAM, družba za proizvod-
njo in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: G-TEAM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenče-

va15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dobnik Rudolf, Krmelj 24,

Strban Peter, Vrhnika, Drenov grič 192, in
Škrilec Anton, Škofja Loka, Frankovo nase-
lje 156, vstopili 26. 11. 1997, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Dobnik Rudolf in direktor Strban Pe-
ter, ki zastopa družbo z omejitvijo, da mora
pridobiti predhodno soglasje skupščine
družbe za veljavno sklenitev naslednjih po-
slov: kakršnihkoli pravnih poslov, katerih
predmet so nepremičnine; pravnih poslov,
katerih vrednost presega znesek
2,000.000 SIT; pravnih poslov, ki se nana-
šajo na zaposlovanje delavcev s posebnimi
pooblastili; dajanje pooblastil za zastopanje
družbe.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Škrilec Anton, imenovan 26. 11.
1997.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proi-
zvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2956 Proi-
zvodnja strojev za druge posebne namene;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki;  5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-204645
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00430 z dne 9. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30193/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244922
Firma: PVN, družba za upravljanje z

nepremičninami, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PVN, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska

152g
Osnovni kapital: 26,500.000 SIT
Ustanovitelj: Schoemer Fritz GMBH, Klo-

sterneuburg, Aufelstr. 17-23, vstop 23. 12.
1997, vložek 26,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Koprivec Emil, Polenšak, Prerad 42,
ki zastopa in predstavlja družbo samo sku-
paj z enim prokuristom, in prokurist Essl
Martin, Klosterneuburg, Leopoldsgraben
13, imenovana 23. 12. 1997.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1998: 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51700 Druga trgovi-
na na debelo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
65210 Finančni zakup (leasing); 70100 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74150 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-204646
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00330 z dne 11. 2. 1998 pod št.
vložka 1/30204/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1244752
Firma: ART-TEAM, trgovina in storitve,

d.o.o., Brezovica pri Ljubljani
Skrajšana firma: ART-TEAM, d.o.o., Bre-

zovica pri Ljubljani
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

C. na postajo 66
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Artač Damjan in Artač Da-

mijana, oba z Brezovice pri Ljubljani, C. na
postajo 66, vstopila 12. 1. 1998, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Artač Damjan in zastopnica Artač
Damijana, imenovana 12. 1. 1998, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 2. 1998: 2215
Drugo založništvo; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo

z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje.

Rg-204875
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01667 z dne 30. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa INTEREXPORT LJUBLJANA,
mednarodna trgovina, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Slovenska cesta 54, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/03859/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev, dejavnosti in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5101956
Ustanoviteljica: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, izstop 4. 12. 1995;
NIKA PID 1, d.d., Brežice, Trg izgnancev
1a, vstop 4. 12. 1995, vložek 7,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 4. 1998: 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 3. 1998.

Rg-204876
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02065 z dne 28. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa ZAVOD ZA VARSTVO POTROŠ-
NIKOV, sedež: Slovenska c. 17, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/29428/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanovitelja, zastopnika in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 1193708
Ustanoviteljice: DOMUS – Center za

dom, ustvarjalnost, svetovanje, d.d., Ljub-
ljana, Slovenska c. 17, izstopil 3.4. 1998;
Oberžan Dubravka, Ljubljana, Brilejeva 16,
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Anzeljc Ana, Ljubljana, Vogelna 6, in Dovjak
Marjeta, Ljubljana, Smrtnikova 4, vstopile
3. 4. 1998, odgovornost: odgovarjajo do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Perme Jože, razrešen 3. 4. 1998;
direktorica Oberžan Dubravka, imenovana
3. 4. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1998: 7411
Pravno svetovanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 9133 Dejavnost
drugih organizacij, d.n.; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-204877
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07348 z dne 10. 2. 1998 pri sub-
jektu vpisa PARK-HIŠA ŠUBIČEVA, gara-
žiranje in parkiranje, d.d., Ljubljana, se-
dež: Trdinova 9, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27308/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta, tipa zastopnika in statuta s
temile podatki:

Matična št.: 5913195
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bu-

tinar Peter, Ljubljana, Rožanska ul. 1, raz-
rešen 30. 10. 1997 kot zastopnik in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Mihelič Tomi-
slav, izstopil 11. 7. 1997, Logar Peter,
predsednik in Smolnikar Stanislav, izstopila
in ponovno vstopila 11. 7. 1997, Ušeničnik
Darinka, namestnica, vstopila 11. 7. 1997.

Sprememba statuta z dne 14. 7. 1997.

Rg-204879
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06138 z dne 17. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa BONI, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, uvoz, izvoz in gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 152,
hala d, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/13073/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme in osnovnega
kapitala, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5505062
Firma: BONI, podjetje za proizvodnjo,

trgovino, uvoz, izvoz in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BONI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Janežič Bojan, Ljubljana,

Na Korošci 2, vložil 765.000 SIT, in Frko-
vić Niko, Ljubljana, Brdnikova 27a, vložil
735.000 SIT – vstopila 28. 8. 1991, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-

ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-

njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-204881
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06228 z dne 17. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa MARBO, d.o.o., ekonomsko,
organizacijsko in informacijsko svetova-
nje, Ljubljana, sedež: Središka 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/06525/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5817374
Ustanovitelji: Debevec Boris, Železniki,

Racovnik 28, vstopil 21. 12. 1989, vložil
801.000 SIT, ter Debevec Janez, Ljublja-
na, Jakčeva 39, in Podstudenšek Mar-
jan-Franjo, Ljubljana, Puhova 7, vstopila
14. 10. 1997, vložila po 400.500 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 4532
Izolacijska dela.

Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 10. 1997.

Rg-204882
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04065 z dne 17. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa ARKADA ENA, Pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Celovš-
ka 206, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26036/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5886171
Sprememba statuta z dne 7. 7. 1997.

Rg-204883
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02223 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa DELO-TISKARNA, grafična de-
javnost, d.d., Dunajska 5, Ljubljana, se-
dež: Dunajska 5, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08500/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča nadomestni sklep Srg
4983/97 – člana nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5408407
Člana nadzornega sveta: Malnar Zdrav-

ko, namestnik predsednika, in Sibinčič Slo-
bodan, predsednik, vstopila 3. 7. 1997.
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Rg-204884
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01559 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa TELEKOM SLOVENIJE, p.o.,
PE Ljubljana, sedež: Stegne 19, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/24624/01 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme s temile

Matična št.: 5014018215
Firma: TELEKOM SLOVENIJE, d.d., PE

Ljubljana.

Rg-204885
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01566 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa TELEKOM SLOVENIJE, p.o.,
PE Nova Gorica, sedež: Kidričeva 17,
5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/24624/07 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5014018510
Firma: TELEKOM SLOVENIJE, d.d., PE

Nova Gorica.

Rg-204886
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01567 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa TELEKOM SLOVENIJE, p.o.,
PE Novo mesto, sedež: Novi trg 7, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/24624/08
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5014018570
Firma: TELEKOM SLOVENIJE, d.d., PE

Novo mesto.

Rg-204887
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01563 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa TELEKOM SLOVENIJE, p.o.,
PE Maribor, sedež: Titova cesta 38,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/24624/05 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5014018335
Firma: TELEKOM SLOVENIJE, d.d., PE

Maribor.

Rg-204888
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01562 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa TELEKOM SLOVENIJE, p.o.,
PE CELJE, sedež: Lava 1, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/24624/04 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5014018006
Firma: TELEKOM SLOVENIJE, d.d., PE

Celje.

Rg-204889
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01561 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa TELEKOM SLOVENIJE, p.o.,
PE Koper, sedež: Kolodvorska cesta 9,
6000 Koper, pod vložno št. 1/24624/03
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-

membo firme s temile podatki:
Matična št.: 5014018085
Firma: TELEKOM SLOVENIJE, d.d., PE

Koper.

Rg-204890
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01560 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa TELEKOM SLOVENIJE, p.o.,
PE Trbovlje, sedež: Trg revolucije 27,
1420 Trbovlje, pod vložno
št. 1/24624/02 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5014018655
Firma: TELEKOM SLOVENIJE, d.d., PE

Trbovlje.

Rg-204891
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01568 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa TELEKOM SLOVENIJE, p.o.,
PE Kranj, sedež: Mirka Vadnova 13,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/24624/09
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5014018145
Firma: TELEKOM SLOVENIJE, d.d., PE

Kranj.

Rg-204892
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01565 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa TELEKOM SLOVENIJE, p.o.,
PE Murska Sobota, sedež: Trg zmage 6,
9000 Murska Sobota, pod vložno
št. 1/24624/06 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme s temile po-
datki:

Matična št.: 5014018460
Firma: TELEKOM SLOVENIJE, d.d., PE

Murska Sobota.

Rg-204895
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05492 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa RÖFIX, gradbeni materiali,
d.o.o., Kočevska Reka, sedež: Kočevska
Reka 14, 1338 Kočevska Reka, pod vlož-
no št. 1/26867/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5921236
Firma: ROEFIX, gradbeni materiali,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ROEFIX, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Prušnikova 2
Sprememba akta o ustanovitvi z dne

22. 9. 1997.

Rg-204896
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05839 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa NACIONAL, podjetje za zasto-
panje, prodajo, servis in konsalting,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Celovška 189,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/11834/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, ustanovite-

ljev, deležev, dejavnosti in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5474752
Firma: NACIONAL, podjetje za zasto-

panje, prodajo, proizvodnjo in servis,
d.o.o.

Skrajšana firma: NACIONAL, d.o.o.
Ustanovitelja: Djenič Nenad, Ljubljana,

Brodarjev trg 13, vstopil 12. 3. 1991, in
Zubonja Mijo, Ljubljana, Archinetova ulica
3, vstopil 4. 12. 1997, vložila po 979.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2852 Splošna mehanična dela; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proi-
zvodnja dvigalnih in transportnih naprav.

Sprememba družbene pogodbe z dne
4. 12. 1997.

Rg-204898
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05733 z dne 22. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa GOTTA, d.o.o., podjetje za in-
ženiring, zastopstvo in trgovino, sedež:
Miklošičeva 13, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/16032/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5582466
Sedež: 1000 Ljubljana, Andreja Bi-

tenca 68.

Rg-204899
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01577 z dne 22. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa EMONA – BLAGOVNI CENTER,
d.d., Ljubljana, sedež: Šmartinska 130,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/04670/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5004683
Dejavnost, vpisana 22. 4. 1998: 5020

Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-204901
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00762 z dne 22. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa CVETLIČARSTVO GARDENIA
ARS FLORAE, p.o., Ljubljana, sedež: Trg
mladinskih delovnih brigad 4, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01091/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastnin-
sko preoblikovanje, spremembo firme, us-
tanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopni-
ka, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti ter člane
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5030889
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Firma: GARDENIA ARS FLORAE, Cvet-
ličarstvo, Ljubljana, d.d.

Skrajšana firma: GARDENIA ARS FLO-
RAE, d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 88,118.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba,

d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložila
17,623.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, vložil
8,812.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
8,812.000 SIT, udeleženci interne razdeli-
tve, vložili 17,623.000 SIT, in udeleženci
notranjega odkupa, vložili 35,248.000 SIT
– vstopili 24. 11. 1997, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ra-
čič Gorazd, dipl. oec., Ljubljana, Glinškova
ploščad 4, razrešen 23. 11. 997 in ponov-
no imenovan 24. 11. 1997, zastopa druž-
bo kot začasni direktor brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Omahen Dani-
jel, Turk Miro, Nučič Samo, Hodnik Andrej,
Stopar Metelko Jelka in Božič Tomaž, vsto-
pili 24. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 60240
Cestni tovorni promet; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 01418/00879-1998 z dne 5. 2. 1998.

Rg-204902
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06227 z dne 22. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa MIG, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Kolodvorska 12, Ljubljana, sedež: Ko-
lodvorska 12, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02416/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5293421
Firma: MIG, Trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MIG, d.o.o.
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,

Pot za stan 46, Dragomer.

Rg-204903
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/05583 z dne 23. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa REAM, export-import, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Ljubljana, Stegne
21, sedež: Stegne 21, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/22669/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanovi-
teljev s temile podatki:

Matična št.: 5743192
Ustanovitelj: Migotto Renata, izstop

23. 9. 1997; Resnik Pavle, Domžale, Vir,
Stritarjeva 20, vstop 24. 3. 1993, vložek
1,284.666 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-204906
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06669 z dne 23. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa LM ERICSSON INTERNATIO-
NAL AB, predstavništvo Ljubljana, sedež:
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/26135/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5879191
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 56.

Rg-204911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01398 z dne 28. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa INTERRA, podjetje za financi-
ranje, trgovino in svetovanje, d.d., Ljub-
ljana, sedež: Tomšičeva 3, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/12745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5499119
Dejavnost, vpisana 28. 4. 1998: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ži-
vali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za

prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
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na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6322 Druge pomožne de-
javnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7411 Prav-
no svetovanje; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;

7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9262 Dejavnost marin in smučarskih
centrov, druge športne dejavnosti; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic.

Sprememba statuta z dne 20. 1. 1998.

Rg-204912
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06193 z dne 28. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa ARKADA ENA, Pooblaščena
investicijska družba, d.d., sedež: Celovš-
ka 206, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/26036/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo sedeža in odobreni
kapital s temile podatki:

Matična št.: 5886171
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 91
Odobreni kapital znaša 145,220.000

SIT. Direktor je pooblaščen povečati osnov-
ni kapital družbe v prvih petih poslovnih le-
tih za znesek 145,220.000 SIT, in sicer
tako, da vsako poslovno leto odloči o pove-
čanju osnovnega kapitala za 1 %.

Rg-204913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/00725 z dne 28. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa IMPAKTA, trgovina in inženi-
ring, d.d., sedež: Kersnikova 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01412/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5005957
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

predsednik uprave Mislej Arne ter člana
uprave Vojnovič Tomo in Jeromen Vida, raz-
rešeni 23. 1. 1998; Švent Igor, Mengeš,
Prešernova ulica 51, razrešen 23. 1. 1998
kot zastopnik in imenovan za predsednika
uprave.

Rg-204915
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/06352 z dne 28. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa LESTOR, proizvodnja lesenih
izdelkov, inženiring in trgovina, d.o.o.,
Kamnik, sedež: Bakovnik 3, 1240 Kam-
nik, pod vložno št. 1/09350/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in akta o ustanovitvi s te-
mile podatki:

Matična št.: 5453046
Osnovni kapital: 52,450.000 SIT
Ustanovitelj: Vrhovnik Marko, Kamnik,

Drnovškova 7, vstop 1. 10. 1990, vložek
52,450.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
10. 11. 1997.

Rg-204918
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01330 z dne 28. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa TAPED PICTURES, družba za
zastopanje in inženiring, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Miklošičeva 9b, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/19881/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
ležev, osnovnega kapitala, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5673062
Osnovni kapital: 7,516.867 SIT
Ustanovitelja: Šolak Gordana, Ljubljana,

Pot na Fužine 43, vstopila 16. 11. 1993, in
Šolak Dragan, Beograd, Gandijeva 172,
vstopil 15. 4. 1992, vložila po
3,758.433,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 28. 4. 1998: 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln.

Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 3. 1998.

Rg-204921
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01632 z dne 29. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa HBH, trgovina in storitve, Ljub-
ljana, d.o.o., sedež: Leskovškova 2,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/25610/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča zaznambo o pripojitvi k družbi
HOEDLMAYR, d.o.o., (1/29568/00), s te-
mile podatki:

Matična št.: 5841950
Pripojitev k družbi HOEDLMAYR, špedi-

cije, d.o.o., Krakovska 30, Domžale, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 24. 11.
1997. Pripojitev začne veljati z vpisom v
sodni register po sedežu prevzemne
družbe.

Rg-204922
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/07086 z dne 29. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa HOEDLMAYR, špedicije,
d.o.o., sedež: Krakovska 30, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/29568/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov in pripojitev družbe HBH d.o.o.,
Ljubljana (1/25610/00), s temile podatki:

Matična št.: 5910404
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Hoedlmayr Johannes, Schwertberg,
Avstrija, Aisting 33, in prokurist Gassner
Michael, Domžale, Krakovska 30, imeno-
van 24. 11. 1997.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
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kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-

nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pripojitev družbe HBH, trgovina in stori-
tve, Ljubljana, d.o.o., Leskovškova 2, Ljub-
ljana, (1/25610/00), na podlagi pripojitve-
ne pogodbe z dne 24. 11. 1997.

Rg-204947
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01071 z dne 16. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa BIMA, trgovsko, posredniško
podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kon-
gresni trg 5, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/29562/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matičnašt.: 5410410
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Reljanovič Željko, Split, Ive Tijardovi-
ča 18, imenovan 19. 2. 1998, zastopa
družbo brez omejitev za vsa dejanja, ki spa-
dajo v pravno sposobnost družbe, razen za
odsvajanje in obremenjevanje nepremičnin,
za kar mora imeti direktor predhodno so-
glasje skupščine družbenikov, sprejeto z
dvotretjinsko večino.

Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 2. 1998.

Rg-204949
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01384 z dne 16. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30450/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278371
Firma: AP PECELI IN DRUŽBENICA,

d.n.o., poslovne storitve
Skrajšana firma: AP PECELI IN DRUŽ-

BENICA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Gregorčiče-

va 7
Ustanovitelja: Peceli Peter, Ljubljana,

Žorgova 36, in Šunjič Ajša, Ljubljana, Gre-
gorčičeva 7, vstopila 26. 2. 1998, vložila
po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Peceli Peter in Šunjič Ajša, imeno-
vana 26. 2. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-

skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-204956
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01691 z dne 22. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa MEDIA POOL, družba za me-
dijsko distribucijo, d.o.o., sedež: Parmo-
va 41, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/28935/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika, dejav-
nosti in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1123394
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vičič Marko, razrešen 28. 11. 1997;
direktor Hernec Robert, Maribor, Lesjako-
va 1, imenovan 28. 11. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1998: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.

Sprememba družbene pogodbe z dne
1. 12. 1997.

Rg-204957
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01722 z dne 16. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30448/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1278843
Firma: VETERINARSKA POSTAJA DO-

LOMITI, družba za veterinarsko dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: VETERINARSKA PO-
STAJA DOLOMITI, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta v Mest-
ni log 47a

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Preinfalk Borut, Ig 181,

Tomšič Jože, Ljubljana, Ulica Janeza Roži-
ča 17, Drobnič Jožef, Kranj, Gosposvetska
ulica 13, Bundalo Marinko, Ljubljana, Ga-
brov trg 8, Špenko Franc, Smlednik, Hraše
52, Bernot Matiček, Ljubljana, Smrekarjeva
ulica 4, Gavrilović Milan, Preserje, Prevalje
pod Krimom 38, Medved Srečko, Trebnje,
Ulica heroja Slaka 7, Grčar Milenka, Ljub-
ljana, Štembalova ulica 16, in Rigler Janez,
Velike Lašče 189, vstopili 17. 3. 1998, vlo-
žili po 150.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Preinfalk Borut, ki zastopa družbo



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 66 / 1. 10. 1998 / Stran 6415

brez omejitev, ter prokurista Drobnič Jožef
in Špenko Franc, imenovani 17. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 01210
Reja govedi; 01220 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 01230 Reja praši-
čev; 01240 Reja perutnine; 01250 Reja
drugih živali; 01420 Storitve za živinorejo,
razen veterinarskih storitev; 05010 Ribiš-
tvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve;
15710 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-
mače živali; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85200 Veterinarstvo.

Rg-204958
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01715 z dne 21. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRO TREVEN, proizvod-
nja, trženje, storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Ambrožev trg 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/13961/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
novitelja, deležev in zastopnika ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5541344
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Treven Ludvik in Treven

Aleksander, oba z Dobrove pri Ljubljani, Ga-
brje 28, vstopila 29. 11. 1991, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta; Treven Sabina, izstopila 19. 3. 1998.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Treven Ludvik, razrešen 19. 3. 1998;
direktor Treven Aleksander, imenovan
19. 3. 1998, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2225 Druge s tiskars-
tvom povezane storitve; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4550 Dajanje strojev in naprav za grad-
njo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-

govini z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-

ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
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plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74202 Prostorsko planira-
nje in urbanistično načrtovanje; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiš-
čenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9232 Obra-
tovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-204961
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01740 z dne 24. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRONIKA PAHOR, pro-
izvodnja merilne in regulacijske opre-
me, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 9a, se-
dež: Brnčičeva 9a, 1231 Ljubljana, pod
vložno št. 1/12926/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja, deleža in akta o ustanovitvi ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5504317
Ustanoviteljica: Kršinar Marija, Dobrova,

Osredek pri Dobrovi 29, vstop 18. 5. 1994,
vložek 1,618.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kurnik Boris, izstop 18. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pride-
lavo; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovi-
na na debelo s cvetjem in rastlinami; 5142

Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
18. 3. 1998.

Rg-204962
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02123 z dne 24. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa GAT-DESIGN, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, trgovino, živilskih in ne-
živilskih proizvodov, storitve..., Kamnik,
Cankarjeva 3, sedež: Cankarjeva 3,
1240 Kamnik, pod vložno
št. 1/19538/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnika in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5654114
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Majhenič Marija, razrešena 20. 3.
1998; direktor Majhenič Samo, Domžale,
Vir, Zoisova ulica 4a, imenovan 20. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
20. 3. 1998.

Rg-204965
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01877 z dne 20. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa MUSICPORT, podjetje za tr-
govino in storitve na področju kulture,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Linhartova 7,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06016/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:

Matična št.: 5374855
Dejavnost, vpisana 20. 4. 1998: 2212

Izdajanje časopisov; 2214 Izdajanje posne-
tih nosilcev zvočnega zapisa; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom

povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
26. 3. 1998.

Rg-204966
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01898 z dne 17. 4. 1998 pod št.
vložka 1/30458/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1293516
Firma: 3 LINE, projektiranje, obliko-

vanje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: 3 LINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov

Učakar 122
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Rupert Matej, Ljubljana, Uli-

ca bratov Učakar 122, vložil 750.000 SIT,
ter Rupert Franc, Ljubljana Vošnjakova 5, in
Rejec Karina, Ljubljana, Levstikova 7, vloži-
la po 375.000 SIT – vstopili 26. 3. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Rupret Matej, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnica Rejec Karina, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja, imenovana 16. 4. 1998.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1998: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaš-
čic; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja ti-
skovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskars-
tvom povezane storitve; 2621 Proizvodnja
gospodinjske in okrasne keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
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daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo

izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučar-
skih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa.

Rg-204968
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/02309 z dne 24. 4. 1998 pri sub-
jektu vpisa COUP, d.o.o., zasebno podjet-
je za trgovino, gostinstvo, turizem, pro-
izvodnjo, storitve in zastopanje, sedež:
Dunajska c. 158, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/18501/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo ustanovite-
lja, deleža, zastopnika in akta o ustanovitvi
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 56409544
Ustanoviteljica: Podlogar Uroš, izstop

17. 4. 1998; Križaj Tatjana, Vrhnika, Ob
Ljubljanici 12, vstop 17. 3. 1994, vložek
1,812.318 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Podlogar Uroš, razrešen 17. 4.
1998; direktorica Križaj Tatjana, imenovana
17. 4. 1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1998: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li in obutvijo; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne  17.
4. 1998.

Rg-204970
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01605 z dne 8. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za šport, sedež: Gortanova 22, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01566/14 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5085063017
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopnik Kugovnik Otmar, dr. doc., razrešen
1. 10. 1997; zastopnik Jošt Bojan, dr. doc.
Naklo, Strahinj 5a, imenovan 14. 10. 1997
kot prodekan za znanstveno raziskovalno
delo, ter zastopniki Žvan Milan, Ljubljana,
Chengdujska 34, imenovan 14. 10. 1997
za prodekana za pedagoški proces, Mala-
čič Alenka, Ljubljana, Rožna dolina c. XXI/8,
imenovana 1. 9. 1997 za pomočnico tajni-
ka, Petrovič Krešimir, dr. prof., Ljubljana,
Brilejeva 19, imenovan 1. 10. 1997 za de-
kana Univerze v Ljubljani, Fakulteta za šport,
in Bednarik Jakob, doc. dr., Ljubljana, Ko-

prska ulica 2a, imenovan 14. 10. 1997 za
prodekana Univerze v Ljubljani, Fakulteta za
šport.

Rg-204973
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01604 z dne 7. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za strojništvo, sedež: Aškerčeva 6, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/01566/13 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5085063016
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopniki Tuma Matija, Kramar Janez in Kuz-
man Karl, razrešeni 1. 10. 1997; zastopni-
ki Kosel Franc, dr. prof., Ljubljana, Ulica na
grad 1, ki zastopa fakulteto za strojništvo
kot njen dekan, Kopač Janez, dr. prof.,
Domžale, Dragomelj 110, ki zastopa fakul-
teto kot prodekan za pedagoško delo, in
Štok Boris, Ljubljana, Ulica bratov Učakar
106, ki zastopa fakulteto kot prodekan za
znanstveno raziskovalno delo, imenovani
1. 10. 1997.

Rg-204974
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01603 z dne 7. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za matematiko in fiziko, sedež: Jadran-
ska 19, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01566/12 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5085063015
Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-

stopniki Suhadolc Anton, prof.dr., Houška
Mladen, doc. dr., in Trontelj Zvonko, prof.
dr., razrešeni 1. 10. 1997; zastopniki Pre-
lovšek Peter, dr. prof., Ljubljana, Grampov-
čanova 23, ki kot dekan zastopa in pred-
stavlja Univerzo v Ljubljani in Fakulteto za
matematiko in fiziko v okviru pooblastil, do-
ločenih s statutom Univerze v Ljubljani, brez
omejitev, ter Kozak Jernej, dr. prof., Ljub-
ljana, Rožna dolina, C. XII/5, in Žumer Slo-
bodan, dr. prof., Ljubljana, Finžgarjeva 2, ki
kot prodekana zastopata in predstavljata
Univerzo v Ljubljani in Fakulteto za matema-
tiko in fiziko na podlagi pisnega pooblastila
dekana oziroma rektorja z enakimi poobla-
stili kot dekan, imenovani 1. 10. 1997.

Rg-204975
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/01601 z dne 7. 5. 1998 pri subjek-
tu vpisa Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za elektrotehniko, sedež: Tržaška c. 25,
1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01566/08 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5085063011
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Karba Rihard, razrešen 30. 9.
1997; zastopnik Gubina Ferdinand, Notra-
nje Gorice, Vnanje Gorice 204, imenovan
1. 10. 1997, kot prodekan za znanstveno-
raziskovalno področje zastopa fakulteto
brez omejitev.
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MARIBOR

Rg-203382
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00210 z dne 12. 3. 1998
pri subjektu vpisa VIDEO TOP, trgovina in
svetovanje o računalniških napravah in
programih, dejavnost videotek, posred-
ništvo in založništvo, d.o.o., sedež: Loš-
ka ulica 12, 3000 Maribor, pod vložno
št. 1/05220/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5611288
Firma: VIDEOTOP, računalniške na-

prave in programi, dejavnost videotek,
trgovina, storitve, posredništvo in založ-
ništvo, d.o.o.

Skrajšana firma: VIDEOTOP, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 12. 3. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5245 Trgovina na drobno z električnimi go-
spodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov.

Rg-204418
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01648 z dne 7. 4. 1998
pri subjektu vpisa DESIGNUM, družba za
tržne komunikacije, d.o.o., sedež: Zrkov-
ska 132, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/09447/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenikov in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5891400
Ustanovitelja: Simončič Peter, izstopil

16. 5. 1996; Simončič Silvana in Simončič
Petra, oba iz Maribora, Miklavška 47, vsto-
pila 16. 5. 1996, vložila po 610.440,50
SIT, odgovornost: ne  odgovarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Simončič Petru, ki je bil razrešen
16. 5. 1996.

Rg-204425
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00251 z dne 7. 4. 1998
pri subjektu vpisa AGROFANTAZIJA UR-
ŠIČ & CO., podjetje za trgovino, storitve
in posredništvo, d.n.o., sedež: Tržaška
cesta 85, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10057/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova firme, na-
slova ustanovitelja in zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5987091

Sedež: 2000 Maribor, Studenška uli-
ca 84

Ustanovitelj: Uršič Marjan, Maribor, Stu-
denška ulica 84, vstop 5. 12. 1996, odgo-
vornost:  odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Uršič Marjan, imenovan 5. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-204439
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00574 z dne 24. 4. 1998
pri subjektu vpisa FINALCO, svetovanje,
inženiring, proizvodnja, export-import,
d.o.o., sedež: Titova 50, 2310 Sloven-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/04726/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
sodišča o začetku stečaja, spremembo fir-
me in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5561108
Firma: FINALCO, svetovanje, inženi-

ring, proizvodnja, export-import, d.o.o. –
v stečaju

Skrajšana firma: FINALCO, d.o.o. – v
stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Markež Vlado, razrešen 20. 4. 1998;
stečajna upraviteljica Razboršek Dragica,
Maribor, Borštnikova 5, imenovana 20. 4.
1998.

Vpiše se sklep tega sodišča o začetku
stečajnega postopka, opr. št. 27/97, z dne
20. 4. 1998.

Rg-204442
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00494 z dne 16. 4. 1998
pod št. vložka 1/10384/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1278088
Firma: EXPERTO INVEST, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EXPERTO INVEST,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2311 Hoče, Bohova 76
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Klopčič Bojan, Maribor,

Na Griču 45, vložil 900.000 SIT, in Bau-
mann Siegfried, Lebring 8403, Avstrija,
Sportplazweg 7, vložil 600.000 SIT – vsto-
pila 20. 3. 1998, odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Klopčič Bojan, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Baumann Siegfried,
imenovana 20. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1998: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarnih obli-
ki; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev
zapisa; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-

izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst
stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za go-
spodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuše-
valnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
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ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163

Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu

z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na področ-
ju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko
planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pod šifro dejavnosti
G 52.488 se dopiše: razen orožja in streli-
va; pod šifro dejavnosti J 67.13 sme druž-
ba opravljati dejavnost zastavljalnic in me-
njalnic.

Rg-204443
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01787 z dne 15. 4. 1998
pri subjektu vpisa ŠKOFIČ, podjetje za tr-
govino in proizvodnjo, d.o.o., sedež: Gor-
nji trg 54, 2344 Lovrenc na Pohorju,
pod vložno št. 1/03503/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov, poslovnega deleža in družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5495563
Ustanovitelj: Škofič Danijela, izstop

29. 10. 1997; Škofič Drago, Lovrenc na
Pohorju, Gornji trg 54, vstop 5. 2. 1991,
vložek 1,583.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.
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Rg-204457
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00322 z dne 14. 4. 1998
pri subjektu vpisa AUREMI, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., sedež: Polanska 36, 2312
Orehova vas, pod vložno št. 1/08885/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
družbenice, dejavnosti in zastopnice, uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5813182
Firma: FEMELLA, trgovsko, storitve-

no in gostinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: FEMELLA, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Jurčičeva uli-

ca 6
Osnovni kapital: 1,613.000 SIT
Ustanoviteljica: Štabuc Ema, istop

12. 11. 1997; Marolt Janja, Maribor, Gre-
gorčičeva 24, vstop 12. 11. 1997, vložek
1,613.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Štabuc Ema, razrešena 12. 11.
1997; direktorica Marolt Janja, imenovana
12. 11. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1998: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgo-
vina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na

debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,

povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in za-
baviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih sa-
lonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salo-
nov.

Pod šifro dejavnosti 51.18 ne sme druž-
ba opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov; pod šifro dejavnosti
G 51.488 se dopiše: razen z orožjem in
strelivom; pod šifro dejavnosti J 67.13 sme
družba opravljati dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic.

Rg-204459
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00353 z dne 14. 4. 1998
pri subjektu vpisa TESIN, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Tyrševa ulica 2, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/08145/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, na-
slova, osnovnega kapitala, družbenikov,
imena ustanovitelja, dejavnosti in zastopni-
kov, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5800579
Firma: KBM NEPREMIČNINE, družba

za storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KBM NEPREMIČNINE,

d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita

Kraigherja 5
Osnovni kapital: 39,500.000 SIT
Ustanovitelja: KBM FINEKO, d.o.o., Ma-

ribor, Ulica Vita Kraigherja 5, vstop
22. 4. 1992, vložek 1,500.000 SIT in
NOVA KBM, d.d., Maribor, Ulica Vita Kraig-
herja 5, vstop 2. 2. 1998, vložek
38,000.000 SIT – odgovornost: ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Golob Vlado, razrešen 19. 3. 1998;
direktorica Flisar Mira, Maribor, Cofova 6,
imenovana 19. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 14. 4. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
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nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro dejavnosti G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pod šifro dejavnosti
J 67.13 sme družba opravljati samo dejav-
nost zastavljalnic in menjalnic; pod šifro de-
javnosti K 74.14 ne sme družba opravljati
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-204461
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00295 z dne 15. 4. 1998
pri subjektu vpisa BIS-MARK, proizvodnja,
trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o.,
sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/09723/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5925100
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1998: 6024

Cestni tovorni promet.

Rg-204468
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00349 z dne 14. 4. 1998
pri subjektu vpisa HOTEL SLAVIJA, d.d.,
sedež: Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02466/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5004870

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuster Milan, razrešen 3. 2. 1998;
direktor Zagrajšek Demetrij, Maribor, Ulica
Pregarčevih 26, imenovan 3. 2. 1998, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-204474
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00186 z dne 23. 4. 1998
pri subjektu vpisa STROJNA, tovarna stro-
jev, d.d., sedež: Linhartova ulica 11,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00076/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe in spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033390
Člani nadzornega sveta: Munda Marjan,

Mrkela Dušan in Zalar Božidar, izstopili 3. 2.
1998; Kočevar Sonja, Lašič Saško in Baloh
Peter, vstopili 3. 2. 1998.

Vpiše se predložitev zapisnika 1.
skupščine delniške družbe z dne 3. 2.
1998.

Rg-204478
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00418 z dne 22. 4. 1998
pod št. vložka 1/10391/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277154
Firma: COSTAFERROVIARIA, pro-

izvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: COSTAFERROVIARIA,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Preradovičeva

ulica 22
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelja: COSTAFERROVIARIA

S.P.A., Costa Masnaga (Lecco), Italija, Via
le IV Novembre, 22041, vložil 7,000.000
SIT, in TVT, družba za proizvodnjo in remont
tirnih vozil, d.o.o., Maribor, Preradovičeva
ulica 22, vložila 3,000.000 SIT – vstopila
3. 3. 1998, odgovornost: ne  odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorji Magni Fabio Giuseppe, Barzano, Mi-
lano, Italija, Via Mazzini 1, Hrastnik Franc,,
Maribor, Dvorakova ulica 10, in Svilar Bran-
ka, Ljubljana, Brilejeva ulica 9, imenovani
3. 3. 1998.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1998: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna meta-
lurgija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 3520 Pro-
izvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-204482
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00523 z dne 23. 4. 1998
pri subjektu vpisa ECU, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Razlagova
22, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05107/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5583667
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1998: 28110

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stav-
nega pohištva; 28210 Proizvodnja kovin-
skih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin, prašna metalurgi-
ja; 28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28620 Pro-
izvodnja drugega orodja; 28630 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih ko-
vin; 28730 Proizvodnja izdelkov iz žice;
28740 Proizvodnja vijačnega materiala, ve-
zi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo, d.n.; 92400 Dejavnost tiskovnih
agencij; 29510 Proizvodnja metalurških
strojev; 29520 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 29530 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 29540
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo; 29550 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona;
29560 Proizvodnja strojev za druge poseb-
ne namene; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.

Rg-204502
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00032 z dne 9. 4. 1998
pod št. vložka 1/10317/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zadruge z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1252895
Firma: BIOVEZ, proizvodnja, trgovina,

gostinstvo, gradbeništvo, storitve, z.o.o.
Skrajšana firma: BIOVEZ, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Vi-

sole 34
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Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelji: Lunežnik Pintarič Božena,

Slovenska Bistrica, Visole 34, Skrbinjek Eli-
ca, Slovenska Bistrica, Veliko Tinje 9, Per-
ko Štefanija, Poljčane, Bistriška cesta 44,
Pintarič Emil, Slovenska Bistrica, Visole 34,
in Erlih Zlatko, Gornja Radgona, Vrtna 22,
vstopili 8. 1. 1998, vložili po 10.000 SIT,
odgovornost:  odgovarjajo do določene vi-
šine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lunežnik Pintarič Božena, imeno-
vana 8. 1. 1998, zastopa zadrugo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1998: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 15110
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 15120 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 15130 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 15310 Predelava in konzervi-
ranje krompirja; 15320 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 15330 Druga prede-
lava in konzerviranje sadja in vrtnin; 15410
Proizvodnja surovega olja in maščob;
15420 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 15430 Proizvodnja margarine in
podobnih jedilnih maščob; 15510 Mle-
karstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 15520 Proizvodnja sladoleda;
15610 Mlinarstvo; 15620 Proizvodnja škro-
ba in škrobnih izdelkov; 15710 Proizvodnja
pripravljenih krmil za domače živali; 15720
Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 De-
javnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 15820 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 15830 Proizvodnja sladkorja;
15840 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja te-
stenin; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15920 Proizvod-
nja etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja
vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 15950 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 15960 Pro-
izvodnja piva; 15970 Proizvodnja slada;
15980 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 17110 Priprava in prede-
nje vlaken bombažnega tipa; 17120 Pripra-
va in predenje mikanke iz vlaken volnenega
tipa; 17130 Priprava in predenje česanke
iz vlaken volnenega tipa; 17140 Priprava in
predenje vlaken lanenega tipa; 17150 Su-
kanje in priprava naravne svile ter sukanje in
teksturiranje sintetične ali umetne filament-
ne preje; 17160 Proizvodnja šivalnih su-
kancev; 17170 Priprava in predenje drugih
tekstilnih vlaken; 17210 Tkanje preje bom-
bažnega tipa; 17220 Tkanje preje tipa vol-
nene mikanke; 17230 Tkanje preje tipa vol-
nene česanke; 17240 Tkanje preje tipa svi-
le; 17250 Tkanje druge tekstilne preje;
17300 Plemenitenje tekstilij; 17400 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
17510 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
17520 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij
in izdelkov iz njih, razen oblačil; 17540 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 17600 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;

17710 Proizvodnja nogavic; 17720 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
18100 Proizvodnja usnjenih oblačil; 18210
Proizvodnja delovnih oblačil; 18220 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 18240 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 18300
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krz-
nenih izdelkov; 19100 Strojenje in dodela-
va usnja; 19200 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 19300 Proizvodnja obutve; 20100 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
20520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 21110 Proizvodnja vlaknin; 21120
Proizvodnja papirja in kartona; 21210 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter pa-
pirne in kartonske embalaže; 21220 Pro-
izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 21230 Proizvod-
nja pisarniških potrebščin iz papirja; 21240
Proizvodnja tapet; 21250 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
22330 Razmnoževanje računalniških zapi-
sov; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 45420 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 45430 Ob-
laganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in
steklarska dela; 45450 Druga zaključna
gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-

tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 52220 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Tr-
govina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
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dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55120 Dejavnost hotelov brez restavracije;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 67130 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 70200 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 70310 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 74130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74150 Upravljanje s holding
družbami; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74400 Ekonomsko propagira-
nje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro dejavnosti G 51.180 ne sme
zadruga opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro dejavnosti
G 52.488 se dopiše: razen orožja in streli-
va; pod šifro dejavosti J 67.130 sme zadru-
ga opravljati dejavnost zastavljalnic in me-

njalnic; pod šifro dejavnosti K 74.140 ne
sme zadruga opravljati arbitraže in posredo-
vanja v pogajanjih med managerji in delavci.

Pri vseh dejavnostih se pripiše: za člane
zadruge.

Ustanovitelji  odgovarjajo za obveznosti
zadruge do višine osnovnega kapitala, t.j.
vsak do zneska 10.000 SIT. V primeru ste-
čaja  odgovarjajo ustanovitelji poleg z ob-
veznim deležem že z enim deležem, t.j. z
20.000 SIT.

Rg-205368
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01443 z dne 19. 5. 1998
pri subjektu vpisa POSLOVNA SKUPNOST
VZGOJNOVARSTVENIH ORGANIZACIJ
MARIBOR, r.o., sedež: Tomšičeva 32,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00880/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo imena skupnosti,
skrajšanega imena, naslova, imena ustano-
viteljic, dejavnosti, zastopnika in uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5268915
Firma: SKUPNOST VRTCEV MARIBOR,

p.o.
Skrajšana firma: SV MARIBOR, p.o.
Pravnoorg. oblika: skupnost zavodov
Sedež: 2000 Maribor, Gledališka uli-

ca 6
Ustanovitelji: Vrtec Borisa Pečeta Mari-

bor, Maribor, Tomšičeva 32, Vrtec Jadvige
Golež Maribor, Maribor, Betnavska cesta
100, Vrtec Jožice Flander Maribor, Mari-
bor, Fochova 51, Vzgojnovarstveni zavod
Koroška vrata Maribor, Maribor, Smetano-
va 34a, Vrtec Pobrežje Maribor, Maribor,
Cesta 14. divizije 14a, Vrtec Stuenci Mari-
bor, Maribor, Groharjeva 22, Vrtec Otona
Župančiča Maribor, Maribor, Oblakova uli-
ca 5, Vrtec Tezno Maribor, Maribor, Do-
goška cesta 20, Vrtec Ivana Glinška Mari-
bor, Maribor, Gledališka 6, Vrtec Vančka
Šarha Maribor, Maribor, Smoletova 7, in
Vzgojnovarstveni zavod Pohorskega bata-
ljona Limbuš, Limbuš, Šolska ulica 1, vsto-
pili 28. 4. 1986, odgovornost: ostalo;
Vzgojnovarstveni zavod Ljuban Vodeb Mari-
bor, izstopil 31. 12. 1992.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ber-
toncelj Milena, razrešena 12. 6. 1997; Ver-
nik Marija, Maribor, Ulica heroja Staneta
12, imenovana 12. 6. 1997, zastopa skup-
nost kot predsednica brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 5. 1998: 91120
Dejavnost strokovnih združenj.

Članice  odgovarjajo za obveznosti skup-
nosti omejeno subsidiarno.

Rg-205374
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01996 z dne 21. 5. 1998
pri subjektu vpisa SANFORM, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Parti-
zanska cesta 13a, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/01615/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo firme, se-
deža, družbenikov, dejavnosti in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5337151
Firma: PROSAN, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PROSAN, d.o.o.

Sedež: 2342 Ruše, Smolnik 17
Ustanovitelj: MUTRA INVESTMENTS

B.V., Nieuwegein 3439, Nizozemska, Ful-
tonbaan 15, vstopil 28. 5. 1997, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne  odgo-
varja; Urbančič Marjan, Cimperc Valter in
Trunkl Adi, izstopili 28. 5. 1997.

Dejavnost, izbrisana 21. 5. 1998: 252
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1998: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem.

Rg-205384
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00584 z dne 13. 5. 1998
pri subjektu vpisa RIS, podjetje za trženje
in posredovanje, d.o.o., sedež: Prušni-
kova ulica 50, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/02006/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5530024
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Stevelić Radoslav, Šentilj v Sloven-
skih Goricah, Kresnica 5, imenovan 21. 4.
1998.

Rg-205395
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00658 z dne 12. 5. 1998
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
PREŽIHOVEGA VORANCA MARIBOR,
p.o., sedež: Gosposvetska cesta 10,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00082/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča organiziranje javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda, spremembo ime-
na ustanoviteljice in dejavnosti ter uskladi-
tev vpisa s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5085101
Firma: OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVE-

GA VORANCA MARIBOR
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,

Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop
30. 6. 1992, vložek 62,619.000 SIT, od-
govornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Šilec Franc, Maribor, Gospejna ulica
14, imenovan 1. 1. 1995, zastopa zavod
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Ustanovitelj  odgovarja za obveznosti za-
voda samo do višine sredstev, ki jih zavodu
zagotavlja za izvajanje javne službe.

Rg-205403
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01919 z dne 14. 5. 1998
pri subjektu vpisa PRIMAT, tovarna kovin-
ske opreme, d.d., sedež: Industrijska uli-
ca 22, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00474/00 vpisalo v sodni register te-
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ga sodišča predložitev zapisnika skupščine
delniške družbe, člane nadzornega sveta,
nov mandat zastopnika in spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5041473
Osebe, pooblaščene za zastopanje: ge-

neralni direktor Fujs Ernest, Miklavž na Drav-
skem polju, Samova ulica 40 – Rogoza, ter
člana uprave Štefanec Erih, Maribor, Razla-
gova ulica 9, in Marinič Slavka, Maribor,
Koroška cesta 105, ki od 18. 12. 1997
skupno zastopajo družbo.

Člani nadzornega sveta: Praznik Bojan,
Preskar Anton in Laban Siniša, vstopili
21. 11. 1997, Mlinarič Slavko, Glavač Bri-
gita in Kristovič Srečko, izstopili in ponovno
vstopili 21. 11. 1997; Tomašič Mirko, Po-
lajnar Andrej in Milosavljević Dragiša, izsto-
pili 21. 11. 1997.

Vpiše se predložitev zapisnika 1.
skupščine delniške družbe z dne 21. 11.
1997.

Rg-205415
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00253 z dne 12. 5. 1998
pri subjektu vpisa SUN ELEKTROTEHNI-
KA, proizvodno, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Turnerjeva 20,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/05410/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, naslova, os-
novnega kapitala, družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov in tipa zastopnika ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5661536
Firma: MASADA, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: MASADA, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Valvasorjeva

ulica 4
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Zvonimir, izstop

17. 2. 1998; Šlajmer Fedor, Maribor, Val-
vasorjeva ulica 4, vstop 27. 1. 1992, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Zvonimir, razrešen 17. 2.
1998; Šlajmer Fedor, razrešen 17. 2. 1998
kot namestnik dirketorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 5. 1998: 22310
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 29210
Proizvodnja peči in gorilnikov; 32300 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 33200 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 33300 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 33400 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 36500 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51350 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 51420
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi

gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52420 Trgovina na drobno z
oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 63300 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
65210 Finančni zakup (leasing); 67130 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74810 Fotografska dejavnost; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 92712 Dejavnost
igralnic.

Pod šifro dejavnosti G 52.488 se dopi-
še: razen orožja in streliva; pod šifro dejav-
nosti J 67.130 sme družba opravljati samo
dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod ši-
fro dejavnosti K 74.120 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pod šifro
K 74.140 ne sme družba opravljati arbitra-
že in posredovanja v pogajanjih med mana-
gerji in delavci; pod šifro dejavnosti
O 92.712 sme družba opravljati samo de-
javnost igralni avtomati.

Rg-205418
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00448 z dne 12. 5. 1998
pri subjektu vpisa HANLO, montažne hi-
še, d.o.o., sedež: Limbuška cesta 2,
2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10215/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova družbe s
temile podatki:

Matična št.: 1195042
Sedež: 2000 Maribor, Prešernova uli-

ca 12.

Rg-205421
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01894 z dne 11. 5. 1998
pri subjektu vpisa TM-TRADE, podjetje za
storitve in promet blaga, d.o.o., sedež:
Strossmayerjeva 13, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/07012/00 vpisalo v sodni re-

gister tega sodišča spremembo družbeni-
kov, dejavnosti in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5694124
Ustanovitelj: TERMIN, d.o.o., Maribor,

Strossmayerjeva 13, izstop 29. 10. 1997;
Reisman Vojteh, Maribor-Razvanje, Na pu-
šo 7, vstop 29. 10. 1997, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne  odgovarja.

Dejavnost, izbrisana 11. 5. 1998: 5146
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki.

Rg-205422
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/01880 z dne 11. 5. 1998
pri subjektu vpisa WUPI, trgovina, stori-
tve, prevoz in raziskovanje, d.o.o., se-
dež: Šimekova ulica 20, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/09904/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
firme, osnovnega kapitala, družbenikov, za-
stopnikov in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5947553
Sedež: 2000 Maribor, Partizanska ce-

sta 30
Osnovni kapital. 30,000.000 SIT
Ustanovitelji: Capić Marko in Ribič Chri-

stian, izstopila 29. 10. 1997; VERITAS
B.H., borzno posredniška hiša, d.o.o., Ma-
ribor, Partizanska cesta 30, vložila
14,748.000 SIT, Vidmar Alojz, Maribor, Hu-
dalesova ulica 14, vložil 7,626.000 SIT, in
Graorac Dragan, Maribor, Koroška cesta
67, vložil 7,626.000 SIT – vstopili 29. 10.
1997, odgovornost: ne  odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Capić Marko, razrešen 29. 10.
1997; direktor Gojčić Darko, Maribor, Sve-
telova ulica 8, imenovan 29. 10. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-205424
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02062 z dne 11. 5. 1998
pri subjektu vpisa TURNIR-TEX, podjetje
za proizvodnjo, trgovino, turizem in go-
stinstvo, d.o.o., sedež: Čagona 90, 2230
Lenart v Slovenskih Goricah, pod vložno
št. 1/05743/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo družbenika, zastop-
nika in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5619297
Ustanoviteljica: Pukšič Cvetko, izstop

5. 12. 1997; Pukšič Metka, Maribor, Gos-
posvetska cesta 31, vstop 5. 12. 1997,
vložek 996.500 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pukšič Cvetko, razrešen 5. 12.
1997; direktorica Pukšič Metka, imenova-
na 5. 12. 1997, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-205430
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00589 z dne 11. 5. 1998
pri subjektu vpisa DARIMA, družba za tr-
govino in storitve, d.o.o., sedež: Koroška
cesta 5, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04464/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova, dejavnosti
in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 66 / 1. 10. 1998 / Stran 6425

Matična št.: 5532469
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kraljevi-

ča Marka 5
Dejavnost, vpisana 11. 5. 1998: 22110

Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Ti-
skanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 22250 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 22310 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Ne-
specializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51450 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52430 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Pod šifro dejavnosti G 52.488 se dopi-
še: razen z orožjem in strelivom.

Rg-205443
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00352 z dne 8. 5. 1998
pri subjektu vpisa S-RELE, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Milčin-
skega 18, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/03668/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo ter spremem-
bo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5478642
Dejavnost, vpisana 8. 5. 1998: 4531

Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-

na na drobno zunaj prodajaln; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje.

Rg-205445
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00397 z dne 5. 5. 1998
pod št. vložka 1/10401/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1277049
Firma: TIMCO CONSULTING, trgovi-

na, inženiring, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TIMCO CONSULTING,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Strma ulica 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krajnčič Zlatko, Maribor,

Tomanova ulica 5, vstop 11. 3. 1998, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne  od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krajnčič Zlatko, imenovan 11. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 5. 1998: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 1511 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predela-
va in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvod-
nja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja;
1584 Proizvodnja kakava, čokolade in slad-
kornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Pro-
izvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogenizira-
nih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žga-
nih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alko-
hola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597
Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mine-

ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1711 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in prede-
nje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 1723 Tkanje preje tipa
volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa
svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega peri-
la; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in kar-
tonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospo-
dinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin
iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2411 Proizvodnja tehničnih plinov;
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organ-
skih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja
gnojil in dušikovih spojin; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 2417 Pro-
izvodnja sintetičnega kavčuka v primarni ob-
liki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in
podobnih premazov, tiskarskih barv in ki-
tov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sred-
stev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Pro-
izvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
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Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega ste-
kla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Pro-
izvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Pro-
izvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in dru-
gih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2652 Proizvod-
nja apna; 2653 Proizvodnja mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja mal-
te; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdela-
va naravnega kamna; 2681 Proizvodnja bru-
silnih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC; 2741 Proizvodnja
plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja alumi-
nija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kosi-
tra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Pro-
izvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Lit-
je železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvod-
nja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja dru-
gega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-

nja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja leža-
jev, zobnikov in elementov za mehanski pre-
nos energije; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih
in prezračevalnih naprav, razen za gospo-
dinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 2932 Proizvodnja
drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952
Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3410 Proizvodnja
motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tir-
nih vozil; 3530 Proizvodnja zračnih in ve-
soljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedež-
nega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuteri-
je; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi vozili, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, go-
spodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
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no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za go-
spodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-

nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842

Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod ši-
fro J 67.13 sme družba opravljati samo de-
javnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejav-
nosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-205457
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 98/00528 z dne 4. 5. 1998
pri subjektu vpisa TIMKO, trgovina, inže-
niring, marketing, d.o.o., sedež: Koroška
cesta 118, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01346/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo naslova in akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:

Matična št.: 5318017
Sedež: 2000 Maribor, Strma ulica 8.

Rg-205458
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 97/02117 z dne 4. 5. 1998
pri subjektu vpisa PROBITAS, družba za
svetovanje, d.o.o., sedež: Klinetova uli-
ca 10, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/10250/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo firme, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1199277
Firma: PROBITAS, družba za revizijo,

svetovanje in računovodstvo, d.o.o.
Dejavnost, izbrisana 4. 5. 1998: 74120

Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Dejavnost, vpisana 4. 5. 1998: 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Izbriše se omejitev pri dejavnosti
K 74.120, ki je bila vpisana dne 20. 10.
1997 pod opravilno številko Srg 1216/97.

VSEBINA

Sodni register 6269
Celje 6269
Koper 6294
Kranj 6345
Ljubljana 6380
Maribor 6418
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Obvestilo

Naročnike uradnih objav v Uradnem listu RS obveščamo, da lahko besedila za objavo
posredujejo bodisi po pošti ali po faksu 061/12-50-199 ali pa jih oddajo osebno na
sedežu uredništva. Rok za sprejem oglasov je teden dni pred objavo. Oglasi, ki jih
uredništvo prejme najpozneje v petek, so torej objavljeni v Uradnem listu RS, ki izide
praviloma naslednji petek.

Hvala za razumevanje.
Uredništvo
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ZAKON O SODNIH TAKSAH
Od sredine julija 1998, ko je bila objavljena odločba slovenskega ustavnega sodišča o novih

določbah zakona o sodnih taksah, veljajo na sodiščih višje tarife za mnoga sodna opravila.

V prečiščenem besedilu zakona so marčne spremembe zakona o sodnih taksah natisnjene

v ležečem tisku, upoštevana pa je tudi vsebina odločbe ustavnega sodišča.

Cena 693 SIT (10460)


